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Útdráttur 

Ritgerðin fjallar um hvaða stuðning og þjónustu dómþolar fá í afplánunarferlinu og gerð 

er grein fyrir starfi réttarfélagsráðgjafa með dómþolum. Skoðuð eru ýmis úrræði sem 

fangar eiga rétt á og leiðir sem þeir geta farið. Jafnframt er litið á starf félagsráðgjafa með 

föngum og fjölskyldum þeirra. Niðurstöður benda til að dómþolar fái samfellda þjónustu 

og stuðning frá upphafi afplánunar til loka reynslulausnar. Til að mynda fá þeir viðtöl við 

sérfræðinga og geta sótt um að komast inn á meðferðargang á Litla-Hrauni. Þeir geta 

farið á námskeið og í vímuefnameðferðir. Þeir eiga jafnframt kost á endurhæfingu, að 

ljúka refsivist á áfangaheimili og fá ráðgjöf varðandi húsnæðis- og fjárhagsmál. 

Niðurstöður benda til þess að heildarsýn félagsráðgjafa sem málstjóra skjólstæðings síns 

gegni þarna lykilhlutverki. Í ferlinu veitir félagsráðgjafinn ráðgjöf og stuðning og hefur 

samskipti við aðila og stofnanir sem koma að málefnum dómþola. Starfið felst þó 

sérstaklega í að gera meðferðar- og vistunaráætlun með föngum og að sinna 

reynslulausnareftirliti. Hugmyndafræðin felst í uppbyggjandi meðferð á föngum. 

Félagsráðgjafar leitast jafnframt við að aðstoða og sinna aðstandendum fanga. Það kom í 

ljós að þörf er á fleiri félagsráðgjöfum á þessu sviði vegna mikils málafjölda. Dómþolar 

þurfa því stundum að bíða lengi eftir þjónustu.  
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1. Inngangur 

Frá upphafi vega hafa glæpir fylgt mannkyninu og lengi vel voru menn pyntaðir eða 

jafnvel líflátnir fyrir afbrot sín. Nú á dögum er ennþá leyfilegt að lífláta fólk í sumum 

löndum. Í þriðja heims löndum eru mörg fangelsi yfirfull og aðstæður til hreinlætis 

bágbornar. Réttarkerfi eru mismunandi í löndum og hafa sum hver breyst í gegnum 

tíðina. Þessar breytingar fela til dæmis í sér að koma til móts við réttarstöðu bæði hjá 

brotaþolum og dómþolum. Almenningur vill að réttlætinu sé framfylgt þegar afbrot eiga 

sér stað og að afbrotamaðurinn hljóti refsingu. Ýmsar leiðir eru jafnframt reyndar til þess 

að sporna við hækkandi afbrotatíðni. Síðustu ár hefur mikil þróun átt sér stað á 

Vesturlöndunum í átt til mannúðlegri fangavistar.  

Viðhorf almennings til fangelsismála á Íslandi eru mismunandi. Fólk virðist 

ósammála um refsileiðir fyrir fanga og hversu mikinn stuðning þeir eiga að fá. Vissulega 

hafa einstaklingar brotið af sér, valdið þjáningum hjá brotaþolum en þessi rök eru notuð 

til að réttlæta frelsissviptingu hjá dómþolum. Það hefur þó sannað sig að batnandi 

mönnum er best að lifa og réttarkerfið á Íslandi hefur það að leiðarljósi að fangi í refsivist 

fái tækifæri til að bæta sig. Ýmsir sérfræðingar og stofnanir koma að uppbyggingu fanga, 

til að mynda eru það félagsráðgjafar. 

 Eftirfarandi ritsmíð er á sviði réttarfélagsráðgjafar. Hugmyndin að þessum skrifum 

kom þegar höfundur sótti námskeið í afbrotafræði og fann þá fyrir auknum áhuga á að 

fræðast um starf réttarfélagsráðgjafa og almennt um þjónustu við afbrotamenn. 

Áhugavert er að skoða hvernig málefnum einstaklinga í réttarkerfinu er háttað hérlendis. 

Margar spurningar vakna, meðal annars hvernig þjónustu til fanga er háttað, hvert 

aðstandendur fanga geta leitað eftir stuðningi? Hverjir eru meðferðaraðilar fanga, 

hvernig þeir eru studdir aftur út í samfélagið og hversu mikið starf félagsráðgjafa vegur í 

afplánunarferli fangans? Markmiðið með þessum skrifum er að kanna eftirfarandi 

viðfangsefni: 

Hvaða stuðningur og þjónusta er í boði fyrir afbrotamenn í fangelsi og á reynslulausn?  

Hvaða hugmyndafræði og leiðir notar réttarfélagsráðgjafi í starfi með afbrotamönnum í 

refsivist? 
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1.1 Skipulag ritsmíðar 

Ritsmíðinni er skipt í sjö kafla. Annar kafli geymir almennar upplýsingar um markmið og 

stefnu Fangelsismálastofnunar ríkisins. Fjallað verður um skilyrði reynslulausnar, og að 

lokum um rof á skilyrðum reynslulausnar. Til útskýringar er talað um að einstaklingar í 

reynslulausn séu á ,,skilorði“, en þessi orð verða ekki notuð hér. 

Í þriðja kafla er fjallað almennt um félagsráðgjöf. Komið er inn á skilgreiningu og skilyrðin 

sem þarf að uppfylla fyrir sérfræðiréttindi á sviði réttarfélagsráðgjafar til að sinna 

dómþolum.  

Í fjórða kafla er fjallað um þjónustu og úrræði fyrir fanga. Fjallað verður um 

afplánunarferlið í heild, en áhersla verður lögð á reynslulausnartímabilið og þann 

stuðning sem dómþolar fá á þeim tíma. Í byrjun kaflans verður sagt frá samtökunum 

Afstöðu og aðkomu sálfræðinga í þjónustu við fanga á meðan þeir eru í fangelsi. Fjallað 

verður um meðferðarganginn á Litla-Hrauni og námskeið sem eru í boði fyrir fanga.  

Í seinni hluta fjórða kafla er fjallað um þau úrræði og þann stuðning sem samfélagið hefur 

upp á að bjóða meðan á reynslulausnartímabili stendur. Sagt er frá starfsemi og 

skilyrðum þess að fangar mega ljúka afplánun á áfangaheimilunum Vernd og Sólheimum. 

Því næst er fjallað um framfærslumál, húsnæðismál, meðferðar- og 

endurhæfingarúrræði.  

Fimmti kafli snýr að aðstandendum fanga, fjallað er um þá þjónustu sem samtökin Aðgát 

bjóða þeim. Einnig er fjallað um stuðning og starf félagsráðgjafans við aðstandendur 

fanga.  

 

Sjötti kafli snýr að starfi réttarfélagsráðgjafa sem málstjóra (e. case manager) en hann 

hefur heildarsýn yfir mál einstaklingsins. Fjallað verður um hugmyndir og áhrif frá Michel 

Foucault (1926-1984) á fagstéttina. Jafnframt er fjallað um hvaða verkefni 

réttarfélagsráðgjafar fást við í sínu starfi en þeir sjá sérstaklega um meðferðar- og 

vistunaráætlun og reynslulausnareftirlit. 
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Í sjöunda og síðasta kaflanum er sagt frá framtíðarsýn réttarfélagsráðgjafa og hvað mætti 

betur fara varðandi þjónustuna við fanga í dag.  

 

Í lok ritgerðarinnar eru niðurstöður rannsóknarspurninga ræddar ásamt almennri 

umfjöllum um málefnið.  

 

 

2. Hlutverk Fangelsismálastofnunar ríkisins 

Markmiðin sem Fangelsismálastofnun ríkisins setur sér eru metnaðargjörn og 

endurspeglar starfssvið félagsráðgjafa að mörgu leyti. Margir þættir sammælast, en 

megináherslan er að hjálpa föngum að hjálpa sér sjálfir til þess að þeir geti komið út í 

samfélagið sem bættir einstaklingar. Einnig er það markmið að afplánun fanga fari fram 

með öruggum hætti þannig að öryggi almennings sé tryggt samhliða skipulögðu og 

öruggu umhverfi meðal fanga í afplánun. Einnig að draga úr líkum á því að fangar komi 

aftur í fangelsi vegna nýrra afbrota en slík forvörn næst ekki fram án gagnkvæmrar 

virðingar á milli fanga og fagaðila. Fangelsismálastofnun hefur að auki þá stefnu að 

umhverfið hvetji fanga til þess að takast á við vandamál sín. Til þess að ná þessum 

markmiðum er sett fram markviss áætlun við upphaf refsivistar fanga. Fanginn hittir 

fagaðila og þeir setja fram áætlun um feril afplánunar (Valtýr Sigurðsson, 2004; 

Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-b.).  

Í nútíma réttarfarskerfi eru gerðar kröfur um aukna þjónustu fagaðila sem veita 

ýmis meðferðarúrræði. Með auknum skilningi á hegðun mannsins og hvernig hún birtist á 

að vera hægt að vinna með föngum á uppbyggilegan hátt (Farley, Smith, Boyle, 2006). Því 

er hugmyndin með vistun afbrotamanna í fangelsi byggð á hugtakinu betrun. Aðferðir til 

betrunar hafa lengi verið hluti af fangelsisvist fanga. Rannsóknir í öðrum löndum hafa 

sýnt að nú á dögum taka meira en níutíu prósent fanga þátt í einhvers konar dagskrá eða 

ákveðinni starfsemi innan veggja fangelsisins. Sem dæmi má nefna meðferð og ráðgjöf, 

sjálfshjálparhópa, menntun og starfsþjálfun (Siegel, 2009). Þjónusta og starfsemi sem er í 

boði á vegum Fangelsismálastofnunar hérlendis er meðal annars sú að fangar geta nýtt 

sér viðtöl við áfengisráðgjafa, félagsráðgjafa, geðlækna, presta. Þá geta þeir jafnframt 

notið þjónustu heilsugæslulækna, hjúkrunarfræðinga, tannlækna og annarra sérfræðinga. 
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Föngum er líka boðið upp á hópmeðferðir hjá sálfræðingum í reiðistjórnun og 

atferlismeðferð. Jafnframt er þeim boðið upp á vinnu og vinnuþjálfun, nám og aðstöðu til 

þess að þeir geti eldað, þrifið, þvegið þvott, sinnt tómstundum og tekið þátt í öðru 

endurhæfingarstarfi (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004; Fangelsismálastofnun ríkisins, 

e.d.-e.). Meginmarkmið Fangelsismálastofnunar er jafnframt að draga úr tíðni endurkoma 

í fangelsi. Tíðni þeirra hefur lækkað á undanförnum árum og eru þar margir þættir sem 

hafa áhrif. Á árinu 2005 var endurkomutíðni í fangelsi 54,5% en árið 2009 var hún 43% 

(Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Þegar fangar ljúka refsivist snúa þeir 

aftur út í samfélagið og það er þjóðfélagslega hagkvæmt að draga úr líkum á 

endurkomum þeirra í fangelsi vegna endurtekinna afbrota (Valtýr Sigurðsson, 2004).  

 

2.1.  Reynslulausn 

Reynslulausn þýðir að fá lausn frá fangelsi, þar sem fyrrverandi föngum er sleppt gegn því 

að þeir séu undir reglubundnu eftirliti skilorðsfulltrúa (Siegel, 2009). Samkvæmt lögum 

nr. 49/2005 um fullnustu refsinga kemur fram í 63. grein að þegar fangi hefur afplánað 

helming refsitímans getur Fangelsismálastofnun tekið þá ákvörðun að hann fái 

reynslulausn. Þeir sem afplána dóma fyrir alvarlegri brot eiga ekki sömu möguleika á 

reynslulausn, þar má nefna manndráp, ofbeldis- eða kynferðisbrot, frelsissviptingarbrot, 

brennu eða rán (Reglugerð um fullnustu refsinga nr. 961/2005). Þeir fangar sem eru að 

afplána dóm í fyrsta eða annað sinn eiga kost á að fá reynslulausn eftir að hafa afplánað 

helming refsitímans. Þeir sem eru að afplána í þriðja til sjötta sinn eiga möguleika á 

reynslulausn þegar þeir hafa afplánað tvo þriðju hluta refsitímans. Sé fangi að afplána 

sinn sjöunda refsidóm eða oftar er honum að jafnaði ekki veitt reynslulausn 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004).  

Þegar beiðni berst frá fanga um reynslulausn er fyrst athugað hvort fanginn hefur 

afplánað helming eða tvo þriðju hluta refsingarinnar. Því næst er fengið sakavottorð og 

kannað hvort fanginn eigi ólokin dóma í refsivörslukerfinu. Í framhaldi af því er tekið 

saman skriflegt yfirlit sem inniheldur meðal annars ástæðu fyrir beiðni fangans, hvaða 

dóm hann er að afplána og fyrir hvaða afbrot. Fjallað er um sakaferil hans, hvort og 

hversu oft hann hefur afplánað dóm áður og lýsingu á persónulegum aðstæðum hans. 
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Vikulega eru fundir þar sem að jafnaði sex starfsmenn Fangelsismálastofnunar ræða 

málin og tillögurnar. Forstjóri tekur síðan ákvörðun um afgreiðslu erindis. Þegar meira en 

þrír mánuðir eru liðnir og beiðninni er synjað að svo stöddu, þá er viðkomandi fanga 

leiðbeint um hvenær hann geti sótt um reynslulausn að nýju. Lengd reynslulausnartímans 

ákvarðast af eftirstöðvum afplánunar dómþola og getur verið allt frá einu ári upp í þrjú 

ár. Þegar eftir er að afplána lengri en þrjú ár má reynslutími vera allt að fimm árum (Jónas 

Jóhannsson o.fl., 2004). Þegar fangar eru á reynslulausn verða þeir að ganga að 

ákveðnum skilyrðum. Samkvæmt 64. grein laga um fullnustu refsinga er kveðið á um það 

skilyrði að sá sem fær reynslulausn má ekki gerast sekur um nýtt brot á 

reynslulausnartíma. Hins vegar má ákveða að reynslulausn verði allan eða ákveðinn hluta 

reynslutímans, bundinn þessum skilyrðum. Þessi skilyrði eru að fanginn sé undir umsjón 

og eftirliti Fangelsismálastofnunar, megi ekki neyta áfengis eða vímuefna og verði að 

hlýða fyrirmælum umsjónaraðila um dvalarstað, menntun, vinnu, umgengni og iðkun 

tómstundastarfa. Sumir fara á sérskilyrði og fá að ljúka dómi í vímuefnameðferð (Lög um 

fullnustu refsinga nr. 49/2005). Fangar hafa jafnframt möguleika á að afplána hluta dóms 

í endurhæfingu eða meðferð sem ávallt er háð ákveðnum skilyrðum. Þá eiga fangar sem 

búnir eru að ljúka afplánun möguleika á aðstoð hjá hinum ýmsu stofnunum og 

félagasamtökum sem Fangelsismálastofnun er í samvinnu við (Fangelsismálastofnun, 

e.d.-a.). Hér á landi hefur reynslulausn gengið vel og veitir fjölskyldum þann möguleika að 

sameinast fyrr (Jónas Jóhannsson o.fl., 2004).  

 

2.1.1. Rof á reynslulausn 

Samkvæmt 65. grein laga nr. 49/2005 um fullnustu refsinga er kveðið á um ef 

einstaklingar á reynslulausn fremja nýtt brot áður en reynslulausnartímanum lýkur. Þá fer 

fram lögreglurannsókn og dómari getur tekið þá ákvörðun að viðkomandi sem braut af 

sér á reynslulausnartímanum skuli afplána eftirstöðvar dóms innan veggja fangelsisins. 

Hins vegar getur dómari líka látið breyta skilyrðunum þannig að reynslulausnar og/eða 

tilsjónartími fangans skuli lengdur. Brot á reynslulausnartíma getur varðað allt að sex ára 

fangelsi (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). Algengustu ástæður þess að menn fá 

ekki reynslulausn er að óafgreidd mál þeirra eru ennþá í höndum lögreglunnar eða að 

viðkomandi telst vera síbrotamaður. Menn teljast síbrotamenn þegar þeir hafa sætt 

afplánun í sjö skipti og hafa oft rofið skilorð reynslulausnar. Það kemur fyrir að föngum er 



11 
 

synjað um reynslulausn vegna þess að það telst óráðlegt vegna hegðunar fangans í 

fangelsinu. Fangi sem fær lausn til reynslu fær skírteini þar sem kveðið er á um skilyrðin 

fyrir reynslulausn og hvað rof á skilorði þýði (Jónas Jóhannsson o.fl., 2004). Nýjustu tölur 

um hlutfall þeirra sem ljúka afplánun með því að fara út á reynslulausn eru fyrir árið 

2009. Í heildina voru það 47 manns sem afplánuðu dóma sína að fullu eða 23,2% en 150 

manns eða 73,9 % var veitt reynslulausn. Einn einstaklingur fékk náðun eða 0,5%. Hlutfall 

þeirra sem fremja brot á meðan á reynslulausnartíma stendur er nokkuð breytilegt, en 

árið 2009 voru það 20 manns, sem er 13% af heildinni (Hafdís Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild 6. apríl 2010).  

 

3.  Félagsráðgjöf 

Samkvæmt lögum nr. 95/1990 um félagsráðgjöf má félagsráðgjafi kalla sig sérfræðing í 

sérgrein innan félagsráðgjafar hafi hann fengið leyfi heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra 

og fullnægt ákveðnum skilyrðum fyrir sérgrein sinni (Lög um félagsráðgjöf nr. 95/1990). 

Jafnframt eru skilyrðin fyrir því að mega kalla sig félagsráðgjafa þau að hafa lokið bæði 

framhaldsnámi og aðfararnámi, stundað sérnám, starfsþjálfun og lokið ritsmíð í faginu. Til 

þess að mega kalla sig réttarfélagsráðgjafa þarf viðkomandi að ljúka þriggja ára störfum á 

sviði fangelsis- og dómsmála. Einnig þurfa þeir að starfa í 12 mánuði á stofnunum sem 

veita meðferð, ráðgjöf eða aðra þjónustu fyrir gerendur og/eða þolendur og fjölskyldur 

þeirra. Þar að auki þurfa þeir að starfa í aðra 12 mánuði á deildum eða stofnunum sem 

tengjast greininni (Reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999).  

Skilgreining á starfssviði  réttarfélagsráðgjafa er svohljóðandi: 

Réttarfélagsráðgjöf er víðtækt sérfræðisvið í félagsráðgjöf og tekur til fjölmargra 

þjónustuþátta. Það snertir aðstoð við fanga og fjölskyldur þeirra, brotaþola, m.a. 

í nauðgunar- og öðrum kynferðisbrotamálum, ósakhæfa fanga og unga 

afbrotamenn. Réttarfélagsráðgjöf snýr einnig að þeim einstaklingum sem fengið 

hafa ákærufrestun og þeim sem eru á reynslulausn eða skilorðseftirliti. 

Réttarfélagsráðgjöf kemur að málum barna sem fara fyrir dóm, ýmist sem 

hlutaðeigendur, gerendur eða fórnarlömb. Einnig snýr réttarfélagsráðgjöf að 

forsjár- og umgengnis- málum, bæði hvað snertir forvarnir, sáttameðferð og 

deilu- og úrskurðarmál foreldra. Réttarfélagsráðgjafar eru talsmenn barna, 

aðstoða börn og vinna með foreldrum og fulltrúum réttarkerfisins auk þess að 

fylgja eftir samskiptum og samhæfa önnur opinber kerfi sem koma að málum 
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barna í þessum aðstæðum. Í réttarfélagsráðgjöf er byggt á þekkingu á sviði 

barna- og fjölskyldumála, sérþörfum ungmenna og jaðarhópa í samfélaginu. 

(Félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, e.d.). 

 

 Félagsráðgjafar verða því að hafa mikla þekkingu og menntun á félagsmála- og 

almannatryggingalöggjöf og öðrum þeim lögum og reglum sem tengjast skjólstæðingum 

þeirra (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Hérlendis hafa 

réttarfélagsráðgjafar bæst inn í hóp þverfaglegs teymis fagaðila sem starfa að 

réttargæslumálum (Anna K. Júlíussen, 1991). Í starfi sínu er félagsráðgjafinn sérstaklega 

bundinn af tveimur þáttum, annars vegar siðareglum starfsstéttar sinnar ásamt 

siðfræðilegri hollustu við fagið og hins vegar kröfunni um menntun (Sigrún Júlíusdóttir, 

2006). Mikilvægt er að félagsráðgjafar fari eftir siðareglum starfsstéttarinnar en 

samkvæmt þeim er markmið þeirra að vinna að lausn félagslegra og persónulegra 

vandamála. Félagsráðgjafar eiga að vinna gegn mannréttindabrotum ef þau eiga sér stað. 

Siðareglurnar kveða einnig á um að félagsráðgjafar upplýsi skjólstæðinga sína um réttindi 

þeirra og skyldur, sem og um þau úrræði og þá hjálp sem eru í boði. Félagsráðgjafar virða 

og verja rétt einstaklinga til einkalífs og sjálfsákvörðunarréttar (Félagsráðgjafafélag 

Íslands, e.d.). Markmið fagstéttarinnar er því að hjálpa fólki til sjálfshjálpar svo að hver 

einstaklingur geti notið sín sem best í eigin lífi og í samfélaginu (Íris Eik Ólafsdóttir og 

Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Réttarfélagsráðgjafar, afbrotafræðingar, læknar og 

sálfræðingar koma allir að málefnum dómþola. Þrátt fyrir ólíkar nálganir vinna 

fagaðilarnir náið saman í teymisvinnu. Til viðbótar starfa Félagsþjónustan í Reykjavík, 

skattayfirvöld, Vernd, félagssamtök og sveitarfélög víðsvegar um landið náið saman og 

með réttarfélagsráðgjöfum (Anna Karin Júlíussen, 1991). Í 7. kafla verður fjallað nánar um 

hugmyndafræði og hlutverk réttarfélagsráðgjafa sem málstjóra skjólstæðinga sinna.  
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4. Þjónusta og úrræði 

4.1  Afstaða - trúnaðarráð fanga 

Samkvæmt 43. grein laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 kemur fram að fangar geta 

kosið sér talsmenn sem vinna að hagsmunamálum þeirra og koma fram fyrir þeirra hönd 

(Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005). Félagið Afstaða er trúnaðarráð fanga og var 

stofnað árið 2005 með það að markmiði að fangar séu betur undir það búnir að fara aftur 

út í samfélagið að lokinni refsivist. Félagið hefur jafnframt það hlutverk að vinna að því að 

fangar fái tækifæri til að bera ábyrgð. Afstaða hvetur alla fanga til góðra og göfugra verka 

og endurreisnar þeirra. Félagið hjálpar þeim að vinna að markmiðum sínum meðan á 

fangelsisvist stendur og að undirbúa jarðveginn fyrir farsæla endurkomu út í samfélagið. 

Talsmenn Afstöðu huga einnig að aðstandendum fanga, fjölskyldu og vinum sem verða 

fyrir fordómum vegna tengsla sinna við fanga. Þar að auki stendur félagið að fræðslu á 

meðal fanga og annarra í samfélaginu og veitir aðstoð ef þess gerist þörf. Fræðslan er 

meðal annars um fangelsi, orsakir fangavistar og afleiðingar hennar. Félagið tekur afstöðu 

gegn vímuefnum og leggur sig fram í baráttunni við vímuefnavandann. Það heldur fundi 

fyrir þá sem glíma við vímuefnavanda og leggur áherslu á að neysla vímuefna sé 

samfélagslegt heilbrigðisvandamál. Talsmenn félagsins haga störfum sínum þannig að 

það henti félagsmönnum, aðstandendum, fangelsisyfirvöldum og öðrum málefnum 

(Afstaða - trúnaðarráð fanga, 2007-a.).  

 

4.2    Að ljúka afplánun í fangelsi 

Mikilvægt er að fangelsisvist sé skipulögð þannig að markmiðið sé betrun og uppbygging 

fanga þannig að þeir geti snúið vel undirbúnir út í samfélagið á ný. Í rannsókn Írisar Eikar 

Ólafsdóttur (2010) kom í ljós að um 82% þátttakenda töldu markmiðið með fangelsisvist 

vera fyrst og fremst að þjálfa, mennta og veita einstaklingum ráðgjöf svo þeir verði 

löghlýðnir borgarar eftir afplánun. Næst algengasta markmiðið sem þátttakendur völdu 

eða um 10% var að halda einstaklingum frá götunni svo aðrir borgarar upplifi sig öruggari 

í samfélaginu. Um 6% þátttakenda telja markmiðið vera að einstaklingarnir afpláni að 

fullu svo að aðrir borgarar sjái að glæpir borga sig ekki og um 2% töldu það að tryggja að 
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einstaklingarnir fái makleg málagjöld. Í þessum kafla verður fjallað um þá þjónustu sem er 

í boði fyrir fanga á vegum sérfræðinga og starfsmanna Fangelsismálastofnunar og á 

áfangaheimilunum Vernd og Sólheimum.  

 

4.2.1 Aðkoma sálfræðinga 

Hjá Fangelsismálastofnun starfa tveir sálfræðingar og skipta þeir með sér 

skjólstæðingahópnum. Meginmarkmið þjónustunnar er að aðstoða fanga við að takast á 

við þau vandamál sem tengjast fangelsisvistinni og hjálpa þeim við aðlögun að 

samfélaginu eftir refsidvöl. Meginstarf sálfræðinganna eru sálfræðiviðtöl og er 

eftirspurnin eftir þjónustunni mikil. Oft eru það fangar sem óska eftir viðtölunum eða 

ábendingar koma frá ættingjum þeirra, fangavörðum og öðrum fagaðilum innan 

fangelsiskerfisins. Sálfræðiþjónusta fyrir fanga er í formi ráðgjafar, samtalsmeðferðar og 

námskeiða. Samtalsmeðferðin byggir á ákveðinni viðtalstækni sem felst í því að styðja 

einstaklinginn til að taka ákvörðun og skuldbinda sig til að breyta hegðun sinni. Þegar 

hugræn atferlismeðferð er notuð er skjólstæðingnum bent á leiðir til að breyta 

hugsunum og/eða hegðun til þess að hafa áhrif á líðan sína. Í sumum tilfellum gefst 

skjólstæðingum kostur á að halda áfram í meðferð eftir að afplánun lýkur. Einnig má geta 

þess að aðstandendum fanga er veitt sálfræðiráðgjöf í einstaka tilvikum 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004; Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild 22. mars 2010). 

Fjallað verður nánar um hugræna atferlismeðferð í kafla 4.2.3 um námskeið. 

 

4.2.2 Meðferðargangur - deild 2A  

Hugmyndin að stofnun meðferðargangsins 2A á Litla-Hrauni er sú að hjálpa föngum að 

halda sig frá vímuefnaneyslu í fangelsinu. Jafnframt er markmiðið að aðstoða fanga við að 

koma á og viðhalda daglegu skipulagi. Starfsmenn veita leiðsögn í sambandi við hegðun 

og athafnir daglegs lífs. Fangar eiga að taka þátt í daglegum athöfnum eins og 

eldamennsku, halda sjálfum sér og klefa sínum snyrtilegum og stunda vinnu eða nám. 

Verið er að hjálpa föngum að vinna sig út úr ákveðnum vítahring, hvort sem það tengist 

andfélagslegu hugarfari, afbrotahegðun og/eða vímuefnanotkun (Vefrit dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, 2008). Í dag starfa þrír starfsmenn á meðferðarganginum og 
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hafa þeir einnig umsjón með annarri deild sem kallast edrúdeild. Sú deild er hugsuð sem 

undanfari fyrir meðferðardeildina og eru menn þá að undirbúa sig fyrir 

meðferðarganginn. Skilyrðin eru í rauninni eingöngu þau að vera edrú, halda hreinu í 

kringum sig og mæta vikulega í viðtal hjá ráðgjafa (Sigurjón Birgisson, 2009). Til þess að 

koma til móts við þá sem vilja halda sig frá vímuefnum í fangelsi er veittur stuðningur og 

fræðsla um vímuefnavanda og þá erfiðleika sem oft fylgja í kjölfar hans 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-e.). Starfsemin samanstendur því af mörgum þáttum 

og dagskráin er þétt. Dagurinn byrjar á morgunstund en þar er fyrirlestur haldinn um 

ýmsa þætti sem einkenna einstaklinginn og fangar mega fara upp í pontu og tjá 

hugleiðingar sínar og tilfinningar. Haldnir eru hópfundir þrisvar í viku, þar sem fangar fá 

úthlutað verkefnum frá ráðgjafa. Fyrirlestur er haldinn einu sinni í viku og fjallað er um 

ýmis málefni. Hver fangi fær vikulega einkaviðtal við ráðgjafa þar sem notast er við 

hvatningarviðtöl (motivational interviewing). Haldnir eru tveir AA fundir í hverri viku en 

það hefur skilað fínum árangri (Sigurjón Birgisson, 2009). Félagsráðgjafar, geðlæknar, 

sálfræðingar og fleiri sérfræðingar Fangelsismálastofnunar hafa lagt sitt af mörkum við 

meðferðina. Árangur þeirra sem hafa dvalið á meðferðarganginum hefur lofað góðu og 

umsagnir fanga, aðstandenda og meðferðaraðila eru jákvæðar (Vefrit dóms- og 

kirkjumálaráðuneytisins, 2008). 

 

4.2.3  Námskeið 

Sálfræðingar og félagsráðgjafar halda reglulega hópnámskeið og veita hópmeðferð meðal 

annars í reiðistjórnun og hugrænni atferlismeðferð auk þess að veita föngum 

einstaklingsbundna þjónustu (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-b.). Lögð er áhersla á að 

í meðferðarvinnu séu notaðar árangursprófaðar aðferðir. Hópnámskeiðin sem boðið 

hefur verið upp á byggja á hugrænni atferlismeðferð en sýnt hefur verið fram á árangur 

slíkra meðferða (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg heimild 12. apríl 2010). Hugræn 

atferlismeðferð er ein af þeim meðferðum sem nýlega hefur fest rætur í þjónustu fyrir 

fanga (Farley o.fl. 2006).  

 Hugræn atferlismeðferð og hópameðferð eru vinsælar og mikið notað á 

afplánunartímanum. Í hugrænni atferlismeðferð er verið að  draga fram styrkleika 

skjólstæðings og hjálpa honum að tengja hugsanir sínar, hegðun og líðan. Skjólstæðingi 
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er bent á leiðir til að breyta hugsunum sínum og/eða hegðun til að hafa áhrif á líðan sína. 

Ýmist er um regluleg viðtöl eða óregluleg stuðningsviðtöl að ræða eftir samkomulagi. 

Þessar viðurkenndu aðferðir þykja hafa jákvæð áhrif á að draga úr því að fangar brjóti 

aftur af sér (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-c.; Fangelsismálastofnun ríkisins, 2007). 

Meðferðin snýst að auki um að fá viðkomandi til að breyta andfélagslegum hugsunum 

sínum og beina þeim á braut rökhugsunar í stað réttlætingar á afbroti sínu. Í framhaldi af 

því geta skjólstæðingar betur sett sig í spor þeirra sem þeir brutu gegn og skilið betur 

afleiðingar gjörða sinna og þá vanlíðan sem fórnarlambið hefur þurft að ganga í gegnum 

(Farley, o.fl. 2006). Frá áramótum hefur verið nýtt námskeið í boði fyrir fanga með 

athyglisbrest og ofvirkni og er það í samvinnu við Landspítalann. Félagsráðgjafar 

Fangelsismálastofnunar hafa undir stjórn sálfræðinga tekið þátt í að leiðbeina á þeim 

hópnámskeiðum sem haldin hafa verið en einnig hefur verið reynt að virkja almenna 

fangaverði til að aðstoða við námskeiðshaldið (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg heimild 12. 

apríl 2010).  

 

4.3  Dómþolar á reynslulausn 

Fyrstu skref fanga út í samfélagið eftir vist í fangelsi geta verið þung. Fangar fá þó 

stuðning og aðstoð víða að og vinna sérfræðingar í Fangelsismálastofnun að því að 

undirbúa fanga sem best og létta þeim skrefin út í samfélagið á ný. Hér á eftir verða 

nefnd þau úrræði og sá stuðningur sem föngum býðst á sjálfu reynslulausnartímabilinu. 

Þessi úrræði eru í rauninni með þá hugmyndafræði að byggja fyrrverandi fanga upp og 

minnka líkur á endurkomu þeirra í fangelsi.  

 

4.3.1    Framfærslumál 

Fjárhagsaðstoð 

Sveitarfélög hér á landi hafa þá skyldu að veita fjárhagsaðstoð til þeirra einstaklinga og 

fjölskyldna sem hafa tekjur undir ákveðnum viðmiðunarmörkun og/eða glíma við 

félagslegan vanda. Þessi aðstoð er fyrir þá sem geta ekki séð sér og fjölskyldu sinni 

farborða án aðstoðar annarra (Reykjavíkurborg, e.d.-a.). Ef einstaklingur ætlar að sækja 

um fjárhagsaðstoð verður hann að leggja umsóknina fram í þeirri þjónustumiðstöð sem 
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er í því sveitarfélagi þar sem viðkomandi á lögheimili. Ákveðnar reglur gilda um veitingu 

fjárhagsaðstoðar, þar á meðal að aðstoðin er aðeins greidd í einn mánuð í senn og hún 

nær venjulega ekki yfir lengra tímabil en þrjá mánuði. Hins vegar ef umsækjandi fær 

einnig bætur frá Tryggingastofnun ríkisins og ljóst er að aðstæður hans muni ekki 

breytast í náinni framtíð, þá er heimilt að framlengja fjárhagsaðstoðina í sex mánuði. 

Fjárhagsaðstoðin getur verið í formi láns eða styrks. Ef umsækjandi er atvinnulaus og á 

rétt á atvinnuleysisbótum verður hann að framvísa staðfestingu frá Vinnumálastofnun 

um greiðslu bótanna. Ef umsækjandi hefur ekki skráð sig hjá vinnumiðlun, án skýringa, 

missir hann hlutfallslegan rétt til fjárhagsaðstoðar það tímabil. Jafnframt geta 

einstaklingar sem hafa lágar tekjur og búa við bágar félagslegar aðstæður, sótt um 

fjárhagsaðstoð vegna náms, til kaupa á húsbúnaði og ef rýma þarf íbúð af 

heilbrigðisástæðum. Fjárhagsaðstoð er einnig veitt vegna þarfa á sérfræðiaðstoð svo sem 

hjá félagsráðgjöfum, geðlæknum og sálfræðingum (Reykjavíkurborg, 2004-a.). 

Tryggingastofnun ríkisins 

Tryggingastofnun ríkisins starfar samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 

og lögum um félagslega aðstoð nr. 118/1993. Almannatryggingar taka til lífeyristrygginga 

og slysatrygginga (Almannatryggingar nr. 100/2007). Í lögum um félagslega aðstoð er 

fjallað um ýmis réttindi einstaklinga og fjölskyldna. Sem dæmi má nefna 

umönnunarbætur, makabætur, endurhæfingarlífeyri, heimilisuppbót og endurgreiðslu 

umtalsverðs kostnaðar við læknishjálp og lyf (Lög um félagslega aðstoð nr. 118/1993). 

Þessi aðstoð reynist vel þeim föngum sem lokið hafa afplánun. 

Áður en varanleg örorka hefur verið metin eftir sjúkdóma eða slys getur myndast 

réttur á endurhæfingarlífeyri. Hann er greiddur í allt að tólf mánuði eftir að greiðslu 

sjúkra- eða slysadagpeninga lýkur, eða þar til hægt er að meta örorkuna til frambúðar. 

Hann er þó ekki greiddur lengur en í 18 mánuði. Sú regla gildir um viðkomandi, en hann 

verður að gangast undir greiningu eða meðferð á sjúkrastofnun eða utan slíkrar 

stofnunar. Endurhæfingarlífeyrir er sama fjárhæð og grunnlífeyrir örorkulífeyris ásamt 

tekjutryggingu (Lög um félagslega aðstoð nr. 118/1993). Þeir sem eiga rétt á 

endurhæfingarlífeyri eru þeir sem ekki eru tryggðir samkvæmt lögum um 

atvinnuleysistryggingar sem og þeir sem hafa lokið áunnum veikindarétti sínum frá 

atvinnurekanda og greiðslum sjúkra- eða slysadagpeninga frá stéttarfélagi.  Þar að auki 
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eru það einstaklingar sem eru í endurhæfingu með starfshæfni að markmiði þar sem 

raunhæf áætlun um ferli endurhæfingar liggur fyrir (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.).  

Réttur til örorkulífeyris myndast ef örorka einstaklings er metin 75% til langframa 

vegna afleiðinga læknisfræðilegra viðurkenndra sjúkdóma eða fötlunar (Tryggingastofnun 

ríkisins, e.d.-a.). Samkvæmt lögum um almannatryggingar nr. 100/2007 metur 

Tryggingastofnun ríkisins örorku þeirra sem sækja um örorkulífeyri samkvæmt sérstökum 

örorkustaðli. Heimilt er að setja þau skilyrði að umsækjandi gangist undir sérhæft mat á 

möguleikum til endurhæfingar og viðeigandi endurhæfingu áður en til örorkumats 

kemur. Örorkulífeyrir er háður tekjum örorkulífeyrisþegans (Lög um almannatryggingar 

nr. 100/2007). Aðrar greiðslur sem tengdar eru við örorkulífeyri eru aldurstengd 

örorkuuppbót, tekjutrygging og barnalífeyrir (Tryggingastofnun ríkisins, e.d.-a.).  

Vinnumiðlun 

Með lögum um atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006 er markmiðið að tryggja 

atvinnulausum einstaklingum fjárhagsaðstoð í ákveðinn tíma á meðan þeir leita sér að 

nýju starfi. Í 27. grein laganna kemur fram að sá sem telst tryggður samkvæmt lögunum 

og hverfur af vinnumarkaði vegna afplánunar í fangelsi, getur geymt áunna 

atvinnuleysistryggingu sína þangað til hann hefur lokið afplánun. Hins vegar verður 

fyrrverandi fangi að sækja um atvinnuleysisbætur innan sex mánaða frá þeim degi sem 

afplánun refsingar hans lauk, annars falla réttindi hans niður (Lög um 

atvinnuleysistryggingar nr. 54/2006.). Samkvæmt lögum um vinnumiðlun nr. 18/1985 

getur sá sem er að leita sér að vinnu, snúið sér til vinnumiðlunar í lögheimilissveitarfélagi 

sínu. Skylda Vinnumiðlunar er að aðstoða umsækjendur við atvinnuleit og einnig að 

aðstoða atvinnurekendur við að útvega hæfa starfsmenn. Stofnunin leiðbeinir um 

starfsval meðal annars með því að veita upplýsingar um vinnumarkaðinn (Lög um 

vinnumiðlun nr. 18/1985). Vinnumálastofnun annast skipulag vinnumarkaðsúrræða sem 

eru einstök námskeið, svo sem námskeið um gerð starfsleitaráætlunar, námskeið til að 

efla sjálfstyrkingu og námskeið til að bæta tiltekna færni. Einnig er um að ræða 

starfsúrræði, svo sem starfskynningar, starfsþjálfun og reynsluráðningar. 

Vinnumálastofnun veitir ráðgjöf samhliða þátttöku í námskeiði og reynsluráðningu og um 

námsúrræði og atvinnutengda endurhæfingu (Lög um vinnumarkaðsaðgerðir nr. 

55/2006).  
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4.3.2 Húsnæðismál 

Áfangaheimilin Vernd og Sólheimar 

Að afplánun lokinni eiga fangar oft í fá eða engin hús að venda og viðmót annarra til 

þeirra er ekki alltaf jákvætt. Samkvæmt 24. grein laga um fullnustu refsinga nr. 49/2005 

er kveðið á um að í boði sé fyrir fanga að ljúka afplánun utan fangelsis með þeim 

skilyrðum að þeir stundi vinnu eða nám. Fangar búa þá á sérstakri stofnun eða heimili og 

eru undir eftirliti. Vinna og nám fanganna er liður í aðlögun þeirra að samfélaginu og þeir 

eru undir eftirliti samhliða skertu ferðafrelsi (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005; 

Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.). Fangelsismálstofnun hefur um skeið boðið föngum 

upp á að afplána síðustu sex til átta mánuði refsivistar á áfangaheimilinu Vernd. 

Dómþolar eru undir eftirliti á meðan þeir fá tækifæri til að ljúka millistiginu út í 

þjóðfélagið á ný (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Starfsmenn Verndar eru fúsir til að 

rétta hjálparhönd þeim sem eru í vanda og standa höllum fæti. Heimilið er í rauninni eins 

og millilending út í samfélagið (Vernd, e.d.-b.). Mjög skýrar og ákveðnar reglur gilda um 

að fá að dvelja á Vernd, fangar verða að stunda vinnu, nám eða vera í áfengis- og 

vímuefnameðferð. Allir fangar eru skyldaðir til þátttöku í AA - samtökunum (Vernd, e.d.-

a.). Samkvæmt 4. grein reglna um afplánun á Vernd er kveðið á um þau skilyrði sem íbúar 

verða að gangast undir. Forsendur þess að fangar fái að ljúka afplánun sinni á 

áfangaheimilinu er að þeir skrifi undir samning, uppfylli ákveðin skilyrði ásamt því að fara 

eftir húsreglum. Fangar verða jafnframt að teljast hæfir til dvalar á áfangaheimilinu. 

Fangar mega ekki gerast sekir um agabrot í refsivistinni og hegðun þeirra á að vera til 

fyrirmyndar. Fangar sem strjúka úr afplánun fá ekki möguleika til dvalar á Vernd aftur fyrr 

en eftir tvö ár. Ekki má vera til meðferðar mál í refsivörslukerfinu þar sem fanginn er 

kærður fyrir afbrot. Einnig að fanga hafi ekki í fyrri afplánunum á síðastliðnum fimm árum 

verið vikið af áfangaheimilinu. Þar að auki má ekki mælast áfengi í öndunarsýni eða 

ólögleg ávana- eða fíkniefni greinast í þvagprufu fanga (Vernd, 2007). Það er því óhætt að 

segja að Vernd sé góður kostur í að gefa föngum á reynslulausn tækifæri til að aðlagast 

þjóðfélaginu aftur smám saman (Fangelsismálastofnun ríkisins, 2004). Vel er séð um 

áfangaheimilið og er sérstök húsnefnd sem hittist einu sinni í viku til að ræða málefni 

heimilisins og einnig er farið í gegnum umsóknir sem borist hafa um vist og ákvarðanir 
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teknar í þeim málum. Mikil áhersla er lögð á að umhverfi hússins sé fallegt til að virkja 

það fallega í hugum manna og sálum (Vernd, e.d.). 

 Föngum gefst einnig tækifæri til að ljúka seinni hluta refsivistarinnar á Sólheimum 

sem staðsett er í Grímsnesi í Árnessýslu. Yfirleitt eru þetta fangar sem hafa fengið lengri 

fangelsisdóm en þrjú ár. Að hámarki þrír fangar geta verið vistaðir í senn á Sólheimum og 

dvalartíminn á að jafnaði ekki að vera styttri en sex mánuðir. Til þess að eiga kost á að 

ljúka afplánun á Sólheimum þurfa fangar að uppfylla ströng skilyrði 

(Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-d.). Vistun fanga er algjörlega háð samþykki Sólheima. 

Í fyrsta lagi verður fanginn að teljast hæfur til dvalar þar. Fangi má hvorki hafa neytt 

ávanabindandi eða örvandi lyfja eða vímuefna né hafa gerst sekur um agabrot í 

refsivistinni síðustu tólf mánuði. Fangi á að hafa nýtt sér þau meðferðarúrræði sem í boði 

eru og að hegðun hans hafi verið til fyrirmyndar. Ekki má vera til meðferðar mál varðandi 

fangann í refsivörslukerfinu. Þar að auki má ekki mælast áfengi í öndunarsýni eða ólögleg 

ávana- eða fíkniefni greinast í þvagprufu fanga. Að hámarki þrír fangar geta verið vistaðir 

í senn á Sólheimum og dvalartíminn á ekki að vera skemmri en sex mánuðir 

(Fangelsismálsstofnun ríkisins, 2005). Reynslulausn á Sólheimum er einn liður í átt að 

aðlögun fanga að samfélaginu á ný (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-d.).  

Félagslegt leiguhúsnæði 

Í boði eru fyrir einstaklinga og fjölskyldur félagslegar leiguíbúðir á vegum 

Reykjavíkurborgar. Þessar íbúðir eru á viðráðanlegu verði og er ætlaðar þeim sem búa við 

mjög erfiðar félags- og fjárhagslegar aðstæður. Miðað er við að eignir einstaklinga séu 

ekki yfir ákveðnum mörkum og að meðaltal tekna síðustu þrjú árin séu við ákveðin 

tekjumörk. Til þess að sækja um félagslegt leiguhúsnæði þurfa umsækjendur að panta 

viðtalstíma hjá ráðgjafa eða félagsráðgjafa í þeirri þjónustumiðstöð sem er í 

lögheimilissveitarfélagi viðkomandi (Reykjavíkurborg, e.d.). Þegar umsókn er skoðuð er 

leitað upplýsinga meðal annars um félagslegar aðstæður viðkomandi, lögheimili, tekjur 

og eignir. Umsækjandi þarf að uppfylla ákveðin skilyrði til þess að hann fái afgreiðslu, 

meðal annars þarf ráðgjafi að meta aðstæður þannig að umsækjandi hafi ekki möguleika 

á að kaupa eigið húsnæði (Reykjavíkurborg, 2004).  

Félagsbústaðir hf. sjá um og reka félagslegt leiguhúsnæði sem er úthlutað af 

Reykjarvíkurborg. Félagið starfar í þágu almannaheilla og reksturinn er sjálfbær. 
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Kostnaður við rekstur leiguhúsnæðis er greiddur niður um þriðjung af borgarsjóði og 

færist sem fjárhagsleg aðstoð við leigjendur í gegnum Velferðarsvið Reykjavíkur 

(Félagsbústaðir hf, e.d.-a.). Félagið mætir húsnæðisþörf þeirra einstaklinga og fjölskyldna 

sem eru með of lágar tekjur og geta þar að leiðandi ekki staðið undir greiðslubyrði lána 

vegna íbúðarkaupa og eiga heldur ekki möguleika á að leigja íbúð á góðum kjörum. 

Félagið hjálpar þeim sem minna mega sín í samfélaginu vegna fjármálaerfiðleika. 

Niðurgreiðsla leigunnar er persónubundin og tengist fjárhag og félagslegum aðstæðum 

hvers og eins (Félagsbústaðir hf, e.d.).  

 

Sérstakar húsaleigubætur 

Félagsþjónusta í sveitarfélögum landsins greiðir húsaleigubætur. Hins vegar gefst kostur á 

því að sækja um sérstakar húsaleigubætur ef um mjög bága stöðu einstaklings er að 

ræða. Sérstakar húsaleigubætur eru í rauninni fjárstuðningur umfram venjulegar 

húsaleigubætur. Sérstakar húsaleigubætur eru ætlaðar þeim einstaklingum sem að 

faglegu mati félagsráðgjafa búa við mjög erfiðar félags- og fjárhagslegar aðstæður 

(Reykjavíkurborg, e.d.-c.). Sérstakar húsaleigubætur eru einnig hugsaðar fyrir þá sem eru 

á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði (Reykjavíkurborg, e.d.). Þegar umsækjandi 

uppfyllir skilyrði um sérstakar húsaleigubætur fær hann bréf þar sem honum er boðið að 

velja á milli þess að fá sérstakar húsaleigubætur ef hann finnur leiguhúsnæði á almennum 

markaði eða að umsókn hans raðist á biðlista eftir félagslegu leiguhúsnæði. Á 

biðtímanum eftir sérstökum húsaleigubótum skal umsækjandi vera í sambandi við 

ráðgjafa sinn og skýra frá ef breytingar verða á aðstæðum hans. Ráðgjafi á einnig að veita 

umsækjanda upplýsingar um stöðu hans á biðlista, endurmeta aðstæður og veita 

félagslega ráðgjöf ef þess gerist þörf (Reykjavíkurborg, 2004). Margir fangar eiga rétt á 

sérstökum húsaleigubótum. Félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar aðstoða fanga við að 

sækja um slíkar bætur, ef þeir þurfa á að halda áður en þeir losna. Það að sveitarfélög 

bjóði upp á þetta úrræði kemur í veg fyrir húsnæðisleysi sumra fanga að lokinni refsivist 

(Íris Eik Ólafsdóttir, munnleg heimild 14. apríl 2010).  
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4.3.3 Meðferðarúrræði 

Markmið með áfengis- og fíkniefnameðferð afbrotamanna er tvíþætt. Í fyrsta lagi að 

styðja viðhorf þeirra til þess að vilja bæta líf sitt og heilsu og í öðru lagi að draga úr 

endurkomu þeirra í fangelsi. Neysla og afbrot fara oft saman þótt það sé ekki alltaf 

augljóst. Margir afbrotamenn telja að afbrot þeirra séu bein afleiðing neyslunnar (Jón 

Friðrik Sigurðsson, e.d.).  

Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann - SÁÁ 

Um langt skeið hafa fangar átt þann möguleika að fara í áfengis- og vímuefnameðferð 

utan veggja fangelsa. Frá árinu 1990 hefur SÁÁ unnið í samvinnu við 

Fangelsismálastofnun um vistun fanga í áfengis- og vímuefnameðferð á síðustu sex vikum 

afplánunar (Jón Friðrik Sigurðsson, e.d.). Samtökin leggja mikla áherslu á fjölbreytta 

meðferð sem byggir á nýrri vísindalegri þekkingu í læknisfræði, sálarfræði og 

félagsvísindum.  Boðið er því upp á marga valkosti í meðferðinni og forvarnarstarf er 

mikið (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.). Hér er um að ræða 

meðferð sem fer fram á sjúkrastöð SÁÁ á Vogi. Áður en meðferð hefst er gerður 

skriflegur samningur á milli Fangelsismálastofnunar og fangans um þau skilyrði og reglur 

sem fanginn verður að samþykkja í meðferðinni. Ef þessi skilyrði eru rofin eða ef fanginn 

vill hætta í meðferð er hann færður aftur til vistunar í fangelsi þar sem hann lýkur 

afplánun. Ef fanginn yfirgefur meðferðarstofnanir SÁÁ án vitundar eða samþykkis er litið 

á það sem strok úr refsivist (Jón Friðrik Sigurðsson, e.d.). Menntað heilbrigðisstarfsfólk 

vinnur að vímuefnameðferðinni sem talin er vera besta aðferðin nú til dags til að draga úr 

ofnotkun vímuefna, ofbeldi og afbrotum. Árangur samtakanna kemur skýrt fram þegar 

einstaklingur nær bata og verður virkur þjóðfélagsþegn og nær góðum tengslum við 

fjölskyldu sína (Samtök áhugafólks um áfengis- og vímuefnavandann, e.d.).  

Hlaðgerðarkot 

Hlaðgerðarkot hefur verið starfrækt af Samhjálp frá árinu 1973, en það ár hófst rekstur  

vistheimilis fyrir áfengissjúklinga. Í mörg ár var reksturinn greiddur með daggjöldum 

Tryggingastofnunar ríkisins en var síðan settur á föst fjárlög ríkisins eftir að heimilið 

breyttist í afeitrunar- og meðferðarstöð. Hlaðgerðarkot heyrir undir Heilbrigðisráðuneytið 

sem hefur eftirlit með starfseminni (Samhjálp, e.d.-a.). Hlaðgerðarkot er staðsett í 
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Mosfellsdal. Þar fer fram afeitrun og greining ásamt meðferð og endurhæfingu og getur 

það ferli tekið allt upp í 24 vikur. Fyrirlestrar eru haldnir fimm sinnum í viku og meðal 

annars er fjallað um ýmis sjúkdómseinkenni, svo sem afneitun, kvíða, einangrun og fleira. 

Grundvöllurinn í meðferðarstarfi Hlaðgerðarkots er kristin trú. Lögð er áhersla á tvennt í 

meðferðarstarfinu. Annars vegar er það hefðbundin fræðsla um sjúkdóminn alkóhólisma 

og læknisfræðilegar lausnir hans. Hins vegar er um að ræða fræðslu um kristna 

trúariðkun með félagslega endurhæfingu að markmiði. Áhersla er jafnframt lögð á 

trúarlegan bakhjarl 12 - sporanna innan AA með skírskotun til Biblíunnar. Þeir sem sækja 

um meðferð á Hlaðgerðarkoti hafa oftast fortíð sem einkennist af langri og strangri 

neyslu vímuefna. Í trúnni finnur einstaklingurinn styrk til þess að fást við þau verkefni 

sem bíða hans í baráttunni við áfengis- og vímuefnafíkn hans. Trúin er þó persónulegt val 

einstaklingsins og ef sjúklingur kýs að tileinka sér ekki trúarleg viðhorf hefur það ekki áhrif 

á meðferðina (Samhjálp e.d.-b.). Eftir meðferð á Hlaðgerðarkoti er möguleiki á að fá 

vistun á áfangaheimili Samhjálpar sem kallast Áfangahúsið Brú og er það staðsett á 

Höfðabakka í Reykjavík. Skilyrðin fyrir því að fá inni á áfangaheimilinu eru þau að 

umsækjendur verða að hafa atvinnu, greiða húsaleigu og ætla sér að dvelja þarna í 

minnst sex mánuði. Einnig verða þeir að vera virkir meðlimir í félagsstarfi sem Samhjálp 

sér um, mæta á AA fundi og í viðtöl til ráðgjafa (Samhjálp, e.d.).   

Krísuvík 

Meðferðarheimilið í Krýsuvík er eitt framsæknasta meðferðarúrræði sem völ er á í dag. 

Vímuefnaráðgjafar Krýsuvíkur eru með alþjóðleg ICRC réttindi (International certification 

& reciprocity consortium) í vímuefnaráðgjöf. Meðferðin er mjög sveigjanleg en þannig er 

auðveldara að mæta almennum þörfum skjólstæðinga. Einnig veitir meðferðin meira 

rými til aðgerða fyrir sértæk úrræði. Meðferðin er hágæða einstaklingsmiðuð 

langtímameðferð þar sem öll vinna við skjólstæðinga er unnin af fagaðilum. Reynt er að 

leysa þá hluti í fari skjólstæðings sem hafa tafið hann í þroska eða haldið honum utan við 

samfélagið í lengri eða skemmri tíma. Það sem einkennir starf meðferðarinnar er mikil 

samvinna við aðra sérfræðinga og hefur það skilað góðum árangri til skjólstæðinga 

(Krýsuvík, e.d.-a.).  

Meðferðartíminn á Krýsuvík er ekki styttri en sex mánuðir. Sá tími er talinn 

nauðsynlegur fyrir skjólstæðinga til að fara í helstu þætti fíknar og til að ná lágmarks 
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jafnvægi. Stór hluti meðferðarinnar fer fram í einkaviðtölum en einnig eru í boði 

morgunfundir, hópastarf, fyrirlestrar, kennsla, líkamsrækt, AA fundir og fleira (Krýsuvík, 

e.d.). 

Götusmiðjan 

Götusmiðjan rekur meðferðarheimili sitt að Brúarholti í Grímsnesi. Þar eru pláss fyrir 

unglinga á aldrinum 15 - 18 ára í samvinnu við þjónustusamning Barnaverndarstofu og 

pláss fyrir fólk á aldrinum 18 - 20 ára sem rekið er af Götusmiðjunni. Frá 1998 - 2008 

hefur Götusmiðjan haft til meðferðar á áttunda hundrað ungmenna og stendur 

meðferðin að lágmarki í tíu vikur (Götusmiðjan e.d.-a.; Götusmiðjan e.d.). Meginvandi 

unglinganna sem fara í meðferð hjá Götusmiðjunni er vímuefnaneysla, afbrot og annar 

neikvæður lífsstíll sem er ekki viðurkenndur í samfélaginu. Í meðferðarstarfinu er 

meðferðarnálgunin í formi hvatningarviðtals (Motivational interviewing) og 

tilfinningamiðaðrar viðtalsmeðferðar (Emotional focused therapy). Þessar 

meðferðarnálganir leggja áherslu á að skapa tilfinningatengsl við skjólstæðinginn sem 

byggir á viðleitni til að skilja tilfinningar hans. Starfsfólk leggur áherslu á að byggja upp 

traust og tengsl við skjólstæðinginn svo að aðstæður skapist til að vinna úr þeim 

vandamálum sem eru til staðar. Það hjálpar skjólstæðingnum að treysta öðrum fyrir 

sjálfum sér í meðferðinni og skoða þau vandamál sem hann er að fást við samhliða 

vímuefnafíkn sinni. Aðal meðferðarnálgun Götusmiðjunnar er miðuð að því að byggja upp 

tengsl og traust. Stór þáttur meðferðarinnar snýr jafnframt að því að unglingurinn fær 

stuðning í skapandi störfum eins og í listum, tónlist, smíði og að læra að umgangast 

hesta, önnur dýr og náttúru landsins. Jákvæð sjálfsmynd og hæfileikinn til að líða vel í 

sjálfum sér helst í hendur við heilbrigða útrás þar sem unglingurinn fær að takast á við 

ýmis verkefni sem styrkja hann í jákvæðri sýn á sjálfan sig (Götusmiðjan, e.d.).  

 

4.3.4 Endurhæfingarúrræði 

Sumir einstaklingar á reynslulausn þurfa markvissa endurhæfingu þar sem aðhald og 

stuðningur í kringum þá er til staðar. Til að mynda er hægt að fara í starfsendurhæfingu 

eða endurhæfingu varðandi félagsleg tengsl. Leitast er við að virkja og bæta færni 

einstaklinga til að lifa sjálfstæðu lífi. Hérna er fjallað um starfsemi Ekrons og Grettistaks.  
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Ekron  

Ekron starfsþjálfun var stofnuð árið 2004 með það að markmiði að koma á fót 

starfsendurhæfingu fyrir einstaklinga sem ekki hafa gott aðgengi að almennum 

vinnumarkaði (Herdís Hjörleifsdóttir, 2007). Skjólstæðingar Ekron eru einstaklingar á 

aldrinum 18 - 60 ára með skerta vinnufærni sem afleiðingu af áfengis- og fíkniefnaneyslu. 

Einstaklingar eru með örorkumat og/eða þiggja endurhæfingarlífeyri, atvinnuleysisbætur 

eða eru á framfærslu sveitarfélaga vegna áfengis- og fíkniefnasjúkdóms. Markmiðið hjá 

Ekron er að endurhæfa skjólstæðinga til atvinnuþátttöku á almennum vinnumarkaði 

og/eða í lánshæft nám og að þeir sem hafa búið á áfangaheimilum verði komnir í 

sjálfstæða búsetu að meðferð lokinni. Á endurhæfingarmiðstöðinni er í boði bæði 

verklegt og bóklegt nám (Herdís Hjörleifsdóttir, 2009). Áhersla er lögð á að skjólstæðingur 

nái að mynda tengsl við fjölskyldu sína, með stuðningi, ráðgjöf og viðtölum. Starfsmenn 

Ekron hafa mikla reynslu af vinnu með áfengis- og fíkniefnaneytendum. Til að mynda eru 

félagsráðgjafi, áfengisráðgjafar, framkvæmdastjóri og matráður að störfum þar. Í lok 

starfsþjálfunar er boðið upp á eftirfylgni í þrjá mánuði til þess að fylgjast með hvernig 

skjólstæðingi gengur á vinnumarkaði (Herdís Hjörleifsdóttir, 2007).  

Grettistak 

Grettistak er samstarf þjónustumiðstöðvanna í Reykjavík og er á ábyrgð 

þjónustumiðstöðvar Miðborgar og Hlíða. Samstarf er meðal annars á milli 

Tryggingastofnunar ríkisins, Velferðarsviðs Reykjavíkur, SÁÁ, Námsflokka Reykjavíkur, 

fjármálanámskeiðs Garðars, Alþýðusambandsins og annarra atvinnurekenda (Erla Björg 

Sigurðardóttir, 2007). Markmiðið með Grettistaki í Reykjavík er að gefa þeim sem átt hafa 

við langvarandi og alvarlegan vímuefnavanda að stríða tækifæri til endurhæfingar eftir 

meðferð. Samstarfið byggist á því að félagsráðgjafar félagsþjónustu á hverjum stað setja 

upp sérsniðna endurhæfingaráætlun í samráði við viðkomandi einstakling og eftir 

athugasemdum lækna hans. Þannig sjá starfsmenn félagsþjónustu um stuðning og 

eftirfylgni en Tryggingastofnun ríkisins greiðir endurhæfingarlífeyri á meðan á 

endurhæfingu stendur. Markviss eftirfylgni og viðtöl eru í gangi á 

endurhæfingartímabilinu til að tryggja skilvirkan feril endurhæfingar og virkni 

einstaklingsins (Reykjavíkurborg, e.d.-b.).  
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Verið er að styðja fólk með langvarandi félagslegan vanda vegna vímuefnaneyslu til 

sjálfshjálpar, til að mynda með þátttöku á atvinnumarkaði eða til náms. Leitast er við að 

bæta lífsskilyrði og fjárhagslegt sjálfstæði viðkomandi. Ákveðin skilyrði gilda um 

einstaklinga sem vilja sækja um. Þeir þurfa að hafa verið notendur þjónustumiðstöðvanna 

síðastliðin tvö ár og með langvarandi félagsleg vandamál vegna vímuefnaneyslu. Miðað 

er við að einstaklingar hafi verið edrú í einn til þrjá mánuði eftir meðferð. Ef umsækjandi 

hefur ekki verið nýlega í meðferð er hann hvattur til að sækja sér aðstoð hjá 

meðferðaraðilum. Viðkomandi fær aðstoð við að komast í meðferð og félagsráðgjafi er í 

sambandi við meðferðaraðilann. Ef umsækjandi hefur nýlega verið í meðferð getur 

inntökuferlið verið styttra ef félagsráðgjafi gerir samkomulag um félagslega ráðgjöf með 

markvissri áætlun varðandi stuðning við endurhæfingu. Endurhæfingaráætlunin nær yfir 

átján mánuði. Fyrstu þrjá mánuðina er unnið að bata viðkomandi, félagslegu tengslaneti, 

sjálfsmati, sjálfsstyrkingu, streitu, fjármálum, félagslegri færni og lífsleikni. Í fimmta til 

sjötta mánuði er lífsleikni, líkamsrækt, kennsla í íslensku og um réttindi og skyldur á 

vinnumarkaði, þjálfun í tölvunotkun, vinna við ferilskrá og undirbúningur fyrir þátttöku á 

vinnumarkaði. Svo á síðustu þrettán mánuðunum er atvinna með stuðningi eða nám (Erla 

Björg Sigurðardóttir, 2007).   
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5.  Aðstandendur 

Mikilvægt er að gleyma ekki fjölskyldum fanga. Fjölskyldan er einn mesti stuðningur við 

fanga meðan á afplánun stendur og einnig eftir að henni lýkur (Aðgát, e.d.). Ljóst er að 

aðstandendur dómþola þurfa markvissan stuðning og ráðgjöf varðandi tengsl sín við 

dómþola. Erfitt er að missa einhvern nákominn sér í fangelsi.  

 

5.1 Samtökin – Aðgát 

Í hugmyndum manna er fjölskyldan frumhópur einstaklingsins. Það er þangað sem 

einstaklingurinn snýr sér í gleði og sorg, í erfiðleikum og þegar áföngum er náð. Áfangar 

og atburðir í lífi aðstandenda, hvort sem þeir eru til að gleðjast yfir eða syrgja, þjappa 

fjölskyldumeðlimum saman (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Félagasamtökin Aðgát voru 

stofnuð árið 2003. Þörf var á samtökum þar sem aðstandendur fanga hefðu möguleika á 

að koma saman, deila áhyggjum sínum, miðla upplýsingum, skoðunum og fundið 

stuðning hjá öðrum sem eru í svipaðri aðstöðu. Í fyrstu voru fundir haldnir einu sinni í 

viku, því vanlíðan aðstandenda var mikil og margt sem mátti betur fara í málefnum fanga. 

Í dag eru fundir haldnir einu sinni í mánuði og jafnvel oftar ef þess gerist þörf (Aðgát, 

e.d.). Aðgát er ungt félag en þar eru fulltrúar sem hafa starfað lengi á sviði 

samfélagsmála, tengst rekstri fangelsiskerfa á erlendri grund og að auki starfað að ýmsum 

meðferðarúrræðum í fangavist. Málflutningur félagsins er vandaður og vel rökstuddur 

sem hefur komið sér vel í íslenskum fangelsismálum. Því er ljóst að samtökin búa yfir 

mikilli reynslu og þekkingu varðandi fangelsismál hér á landi (Afstaða, 2007).  

 

 

5.2 Þjónusta við aðstandendur 

Félagsráðgjafar telja mikilvægt að einbeita sér að aðstandendum dómþola. Huga að og 

taka tillit til þarfa barna fangans og fjölskyldumeðlima, bjóða upp á stuðning og veita 

ráðgjöf. Fagfólkið sem vinnur með fanganum reynir því að hafa áhrif á það að fanginn nái 

heildartökum á lífi sínu með fjölskyldu sinni og nái að verða sjálfstæður einstaklingur í 

samfélaginu (Burnett, Baker og Roberts, 2007). Þegar vandi steðjar að fjölskyldunni eða 

einstökum meðlimum hennar á að veita aðstoð í formi fræðslu, ráðgjafar og meðferðar 
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(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Huga þarf að börnum fanga og veita þeim stuðning. Það getur 

verið mikið áfall að horfa á eftir föður eða móður í fangelsi. Veita þarf jafnframt allri 

fjölskyldunni stuðning í samstarfi með Fangelsismálastofnun og nærsamfélagi. Barnið 

þarf að vita hvar foreldri þess dvelur og fá tækifæri til að heimsækja það og sjá 

aðbúnaðinn þar sem það býr. Með fjölskyldustuðningi er hægt að draga verulega úr líkum 

á að fanginn leiðist aftur á braut afbrota að lokinni refsivist (Steinunn Bergmann, 2007). 

Starf félagsráðgjafa í samskiptum við aðstandendur er mest í formi símtala en einnig eru 

viðtöl veitt. Að mati félagsráðgjafa hérlendis hafa aðstandendur mikla þörf fyrir áheyrn, 

stuðning og upplýsingar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Í vinnu með fjölskyldu fangans þarf fagmaðurinn að hafa auga með 

vanlíðunareinkennum, samskiptatruflunum eða félagslegum örðugleikum sem geta birst í 

fjölskyldunni. Félagsráðgjafinn nálgast vandann út frá heildarsýn þar sem aðstoðin er 

veitt með velferð fjölskyldunnar og fangans í huga (Sigrún Júlíusdóttir, 2001). 

Fjölskyldukort (e. genogram) er vinnutæki sem félagsráðgjafi notar í starfi með 

fjölskyldum. Til að mynda er hægt að kortleggja fjölskyldustærð og fjölskyldutengsl. 

Lífsumhverfi fjölskyldunnar er skoðað og samskipti milli meðlima hennar. Með notkun 

fjölskyldukortsins er verið að kortleggja bæði líf skjólstæðings og fjölskyldu hans. Með því 

að ræða við fjölskylduna og skoða tengslin er meðal annars hægt að finna út vandamál og 

lausnir. Með því að kortleggja mismunandi gerðir fjölskyldna í fjölskyldukorti og getur 

fagaðilinn mögulega séð persónuleg einkenni og samlyndi í samskiptum. Þjóðfélagslegir 

þættir eins og kynþáttur, trú, flutningar, stétt er meðal annars það sem fagaðilar þurfa að 

kynna sér og þekkja hjá fjölskyldum (McGoldrick o.fl., 1999).  
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6.  Réttarfélagsráðgjöf 

Á bak við starf fagstéttarinnar liggur mikil hugmyndafræði. Í þessum kafla verður fjallað 

um hugmyndafræði Michel Foucault og félagsráðgjafa almennt. Jafnframt verður farið 

ítarlega í hvað felst í starfi réttarfélagsráðgjafa. Hvaða nálganir hann notar með 

skjólstæðingum sínum og í samskiptum við aðrar stofnanir og kerfi samfélagsins. 

 

6.1. Michel Foucault 

Einn áhrifaríkasti hugmyndasmiður okkar tíma er Michel Foucault (1926-1984) sem setti 

fram róttækar hugmyndir um samspil þekkingar og valds. Hann gagnrýndi neikvæð áhrif 

stofnanavæðingar sem var að ryðja sér til rúms um miðja 20. öld. Rit Foucault hafa haft 

mikilvæg áhrif í umræðu um fagímynd félagsráðgjafa (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). Foucault 

gagnrýndi ýmsa þætti samfélagsins eins og geðlækninga-, heilbrigðis- og fangelsiskerfin. 

Meginkenningar hans lúta að valdi og tengslum valds og þekkingar sem notað er í 

vestrænum samfélögum til að láta þegnana sjálfa um að halda uppi aga innan 

heildarinnar. Hann var mjög gagnrýninn á félagslegar einingar sem ganga út frá 

samkennd og heildstæðni, ekki síst allt sem varðar kynhneigð, en einnig meðal 

glæpamanna og þeirra sem taka þátt í stjórnmálum (Foucault, 2005). Foucault setti fram 

greiningu á því hvernig réttarfarskerfið og hlutverk fangelsa, félagsþjónustukerfið og 

eftirlitshlutverk undir yfirskyni verndar ásamt heilbrigðiskerfi með sjúkdómsvæðingu og 

ómannúðlegum starfsháttum geðsjúkrahúsa, þjónuðu mikilvægu hlutverki til styrktar 

ríkjandi stjórnvöldum. Sérfræðingar sem framkvæmdu fyrirmæli og störfuðu í anda 

kúgaðrar löggjafar, starfshátta og aðferða, voru handbendlar þessara valdkerfa (Sigrún 

Júlíusdóttir, 2006).  

Foucault skrifaði mikið um ögun (e. discipline) og valdavensl. Foucault segir að 

valdið sé ekki forréttindi ríkjandi stéttar sem hún hefur áunnið sér eða reynir að halda 

við. Valdið er frekar heildaráhrifin af allri aðferð stéttarinnar, það eru áhrif sem birtast 

sem leiksoppur yfirvaldsins og geta breytt aðstæðum hinna undirokuðu. Á hinn bóginn er 

valdinu ekki aðeins beitt á þá „sem ekki ráða yfir því“ eins og þegar skylda eða bann er 

annars vegar. Hann segir að valdið sé bundið í þeim og smjúgi í gegnum þá, það styður sig 

við þá rétt eins og þeir styðjast við þau brögð sem það beitir þá í baráttu þeirra gegn 
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valdinu. Valdinu er beitt á líkama einstaklingsins og þessi beiting beinist að tveimur 

þáttum, það er sjónin og refsing. Foucault vísaði í byggingu sem Jeremy Bentham hannaði 

og nefnist Alsæisbyggingin (e. panopticon) en hún er táknmynd ögunar. Alsæisbyggingin 

er hringlaga hús með gegnsæjum klefum og varðturni í miðjunni þar sem varðmaður 

situr. Varðmaðurinn fylgist með öllu sem fer fram í klefunum í kring og fangarnir gera sér 

vel grein fyrir valdi varðmannsins. Foucault sagði að í líkama fangana færi fram 

réttarhaldið og ögunin, öll ögun hefði það að markmiði að hafa stjórn á óæskilegum 

hreyfingum og ferlum líkama þeirra. Ögunin er því bæði ákveðin tegund valds og aðferð 

til að beita því (Foucault, 2005). Fagfólk ætti að nota þekkingu sína til að færa 

skjólstæðingum sínum aukinn styrk og völd til að hafa áhrif á aðstæður sínar í náinni 

samvinnu. Skjólstæðingar og fagfólk skyldi vinna sameiginlega að settum markmiðum 

með áherslu á hjálp til sjálfshjálpar (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

 

6.2. Heildarsýn 

Hugmyndafræði og sérstaða félagsráðgjafa er byggð út frá heildarsýn. Lögð er áhersla á 

lífsálfélagslega nálgun við skjólstæðinga. Félagsráðgjöf tekur mið af einstaklingnum í 

aðstæðum sínum í tíma og rúmi. Félagsráðgjafi leggur sérstaka áherslu á samskipti og 

leiðir innan og milli kerfa. Í þessari heildarsýn myndar félagsráðgjafinn tengsl milli 

samfélagsins, þjónustustofnunar og skjólstæðings (Sigrún Júlíusdóttir, 2006). 

Félagsráðgjafar eru því mikilvægir tenglar á milli einstaklinga og fjölskyldur annars vegar 

og kerfis og stofnana hins vegar. Félagsráðgjafi hefur heildarsýn yfir mál einstaklings og 

virk hlustun er besta vinnutæki þeirra (Hanna Lára Steinsson, 2006). Félagsráðgjafar eru 

menntaðir til þess að nálgast ólíka hópa samfélagsins. Þeir hafa heildræna sýn og vinna út 

frá andlegum, líkamlegum og félagslegum veruleika fólks þegar finna á úrræði sem 

hentar skjólstæðingnum. Aðstoðin frá félagsráðgjafanum er alltaf í formi sjálfsstyrkingar 

og sjálfshjálpar. Þeir kunna skil á löggjöf og réttindamálum og eru sérfróðir í hinu 

félagslega kerfi samfélagsins. Félagsráðgjafi hefur góða færni í viðtalstækni (Sigurlaug 

Hauksdóttir, 2006). Viðtalstæknin er stór þáttur í starfi félagsráðgjafa. Viðtalstækni felur 

meðal annars í sér virka hlustun, tillitssemi og samkennd. Hlustað er með öllum 

skilningarvitum af innlifum og því þarf að kunna að lesa í sögð og ósögð orð, svipbrigði og 

tilfinningar. Með því gerir félagsráðgjafinn sér betur grein fyrir persónuleika 
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skjólstæðings. Félagsráðgjafar vinna út frá sálfélagslegri kenningu sem þróaðist út frá 

viðtalsmeðferð, dvínandi trú á stofnunum og vaxandi þátttöku notenda þjónustunnar og 

fjölskyldur þeirra. Þannig er lögð áhersla á hjálp til sjálfshjálpar (Björg Karlsdóttir, Ólöf 

Unnur Sigurðardóttir og Sveinbjörg J. Svavarsdóttir, 2006). Réttarfélagsráðgjafar gegna 

því veigamiklu hlutverki innan fangelsis- og dómsmálakerfisins. Starf þeirra felst í því að 

brúa bilið milli fangelsanna og Fangelsismálastofnunar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). 

 

6.3    Málstjóri (e. Case manager) 

Í þjónustu við fanga hefur sú þörf skapast að félagsráðgjafar nálgist skjólstæðinga 

markvisst í hlutverki málstjóra. Hugtakið gegnir ákveðinni undirstöðu, að félagsráðgjafinn 

hafi heildarsýn á virkni fanga bæði í námskeiðum og meðferðum og yfir árangur hans í 

atferli og hegðun (Burnett o.fl., 2007). Stór þáttur í starfi réttarfélagsráðgjafa er að vera í 

hlutverki málstjóra (e. case management). Aðferð málstjórans í starfinu felst í því að hafa 

heildarsýn yfir líf skjólstæðings og tengja hann við viðeigandi stofnanir og úrræði og á 

sama tíma veita stuðning, ráðgjöf og meðferð (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir). Hugtakið málstjóri hefur öðlast vinsældir á síðustu árum. Í 

hugmyndafræðinni er lögð áhersla á að tryggja samfellda þjónustu með heildarsýn í huga. 

Starfið einkennist af samvinnu með öðrum stofnunum en félagsráðgjafinn samhæfir hlut 

allra meðferðaraðila og tryggir virka þátttöku skjólstæðings (Weinbach, 2007). Málstjóri 

sem vinnur í reynslulausnareftirliti veitir ráðgjöf, aðstoðar og liðsinnir föngum og 

höfuðmarkmiðið er að breyta hegðun einstaklingsins til hins betra. Sérfræðingar vinna 

með einstaklingnum í gegnum samband sem einkennist af gagnkvæmri virðingu. Þetta 

viðhorf telst skilyrði fyrir jákvæðu breytingaferli fangans. Í starfi sínu sem málstjóri, þarf 

fagmaðurinn að hafa ákveðnar en þó sanngjarnar og skýrar reglur um notkun á valdi sínu. 

Málstjóri þarf að hafa hæfileika til að virkja gömul félagsleg tengsl fangans og haft áhrif á 

afstöðu fangans til afbrota. Hann vinnur með hugsun hans og hegðun. Félagsráðgjafi sem 

málstjóri fangans, kennir honum raunhæfa færni til að leysa vandamál sín. Hann þróar og 

vinnur allan tímann með hlýju, er opinn og hefur áhuga á starfinu. Málstjórinn verður í 

upphafi að ávinna sér traust og trúnað skjólstæðingsins sem hefur þörf fyrir aðstoð og 

jafnframt fjölskyldu hans. En aðeins með samvinnu milli fagaðilans og skjólstæðings getur 
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heildarmyndin komið í ljós. Málstjóri á ekki að meðhöndla skjólstæðingana eins og þeir 

séu óvirkir og sem færiband upplýsinga, heldur á að byggja smám saman upp sjálfsvitund 

skjólstæðingsins. Bæði tilfinninganæmi og viðkunnanlegur áhugi eru nauðsynlegir þættir 

til að komast nær markmiðinu með starfinu (Burnett o.fl., 2007). Félagsráðgjafinn verður 

að skoða hlutina út frá skjólstæðingnum, nánustu fjölskyldu hans, stórfjölskyldunnar og 

þjóðfélagsins í heild. Margir þættir spila inn í þetta ferli en þeir geta bæði haft áhrif á 

einstaklinginn og fjölskyldu hans (McGoldrick, Gerson og Shellenberger, 1999).  

 

6.3.1   Hlutverkið í starfinu 

Hjá Fangelsismálastofnun ríkisins starfa einungis tveir réttarfélagsráðgjafar. Starfi þeirra 

má í grófum dráttum skipta í tvö svið. Annars vegar sinna þeir meðferðar- og 

vistunaráætlun fanga og hins vegar sinna þeir skilorðseftirliti þegar einstaklingar eru á 

reynslulausn. Til að fá góða og samfellda heild í þjónustu við fanga eru þessi verkefni því 

oft fléttuð saman (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Markmiðið með 

starfinu er að bjóða upp á góða og samfellda þjónustu fyrir fangann og að hjálpa honum 

til að auka þekkingu og færni sína (Burnett o.fl., 2007). Mikilvægt þykir að sami 

starfsmaðurinn fylgi einstaklingnum frá upphafi afplánunar til loka reynslulausnar. 

Einstaklingar sem eru í fangelsiskerfinu hafa oft borið lítið traust til stofnana og hafa 

misjafna upplifun af kerfinu í gegnum tíðina. Því er þessi tengslamyndun á 

afplánunartímanum mikilvæg fyrir fanga og hefur skilað sér í góðum samskiptum við þá. 

Það eykur líkurnar á að þeir leiti til Fangelsismálastofnunar á reynslulausnartímanum 

áður en þeir eru komnir í slæm mál. Þiggja þeir þá þann stuðning sem er viðeigandi 

hverju sinni. Starf félagsráðgjafa felst í því að aðstoða og leiðbeina einstaklinum í kerfinu. 

Aðstoða þá við að sækja um úrræði, til að mynda reynslulausn, vímuefnameðferð, 

áfangaheimilin Vernd og Sólheima og flutning í önnur fangelsi. Félagsráðgjafar sjá einnig 

um að birta ákvarðanir Fangelsismálastofnunar um reynslulausn og meðferð (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Starf réttarfélagsráðgjafa byggist á því að veita 

fanga stuðning samhliða refsidvöl sem og að veita ráðgjöf á sviði framfærslu og stuðnings 

við að fara aftur út í samfélagið. Fyrstu spor skjólstæðings út í samfélagið að lokinni 

refsidvöl geta reynst erfið og því er mikilvægt að veita honum góðan félagslegan stuðning 

(Anna K. Júlíussen, 1991). Í þessu samstarfi með skjólstæðingi reynir réttarfélagsráðgjafi 
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að ná fram félagslegum markmiðum. Hvort sem það er í meðferð innan fangelsis eða í 

upphafi eftirmeðferðar að lokinni refsidvöl (Farley o.fl., 2006). Mikilvægt er að unnið sé á 

sem áhrifaríkastan hátt, því sumir fangar hafa þá tilhneigingu að brjóta aftur af sér 

(Burnett o.fl., 2007).  

    Ákveðna fagkunnáttu þarf að hafa í starfi sem eftirlitsmaður til þess að árangur 

náist í starfi með fanganum. Mikilvægt er að geta myndað samband sem stuðlar að 

breytingum hjá viðkomandi fanga. Einnig að búa yfir hæfni til að geta metið áhættu, 

þarfir og styrkleika hans. Notast á við viðurkenndar aðferðir, úrlausnir og inngrip í 

reynslulausnarferlið. Þar að auki á fagaðilinn að hafa umsjón með breytingunum hjá 

fanganum (Burnett o.fl., 2007). Erfiðleikar varðandi fjárhag fanga og úrvinnsla þeirra taka 

töluverðan tíma hjá réttarfélagsráðgjafa, en meðferðarvinna með föngum og fjölskyldum 

þeirra vegur einnig þungt í starfi hans. Afbrotamenn eiga það allir sameiginlegt að glíma 

við erfiðleika í samskiptum við aðra einstaklinga sem í kjölfarið leiðir þá út á braut ógæfu. 

Það sem réttarfélagsráðgjafi hefur að leiðarljósi í meðferð með skjólstæðingi er: 

• Að virkja skjólstæðing til aukinnar sjálfshjálpar. 

• Að fordæma ekki skjólstæðing, hann er metinn sem jafningi og fortíð hans skiptir 

ekki máli.  

• Að þeirra sjálfsákvörðunarréttur sé virtur að fullu leyti. Skjólstæðingi er hjálpað að 

fara í gegnum tilfinningar sínar og skoðanir gagnvart þeirra vandamálum og stöðu, í 

stað þess að predika yfir þeim.  

• Að forsenda þess að skjólstæðingur fái sem bestan stuðning er greining 

meðferðaraðila á muni félagslegrar- og andfélagslegrar hegðunar til að skilja eðli 

afbrota og hvernig hægt er að spyrna gegn þeim. 

• Að betri árangur næst með mjúkum aðferðum fremur en hörðum. Því harðar sem 

þú spyrnir þér frá bakkanum, því meira fjarlægist þú hann.  

• Að réttarfélagsráðgjafi noti meðferð sína á jákvæðan hátt, fái skjólstæðing til að 

horfast í augu við vandamál sín og til að endurskoða líf sitt og atferli til betri vegar 

(Farley o.fl., 2006).  
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Meðferðar - og vistunaráætlun 

Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005 snertir starf réttarfélagsráðgjafa. Meðal annars 

kemur þar fram að Fangelsismálastofnun gerir í samvinnu við fangann meðferðar- og 

vistunaráætlun í upphafi refsivistar hans. Tekið er tillit til lengdar refsingarinnar og 

persónulegra haga fangans. Meðferðar- og vistunaráætlun er gerð með flestum föngum. Í 

áætluninni kemur meðal annars fram áhættumat, meðferðarþörf, geta til náms og/eða 

vinnu og þörf fyrir sálfræðilegan, félagslegan og annan stuðning. Þessi áætlun er unnin af 

menntuðu og þjálfuðu fagfólki og er endurskoðuð reglulega meðan á refsidvöl stendur. 

Markmiðið með því að gera meðferðar- og vistunaráætlun er að fanginn nái að fóta sig í 

samfélaginu eftir lok afplánunar. Einnig að hann kunni að leita sér aðstoðar, eigi sér 

fastan samastað og hafi góð tengsl við fjölskyldu og/eða vini ásamt stuðningi við önnur 

samfélagsleg úrræði (Lög um fullnustu refsinga nr. 49/2005; Valtýr Sigurðsson, 2004). 

Meðferðaráætlun er jafnframt notuð til þess að leiðbeina með hegðunar- og 

samskiptavanda fangans, svo sem til þess að minnka árekstra við samfanga og 

fangaverði. Félagsráðgjafar hafa yfirumsjón með meðferðar- og vistunaráætlun. Ekki er 

alltaf unnin meðferðaráætlun fyrir fanga, það fer eftir áhuga viðkomandi fanga hvort slíkt 

er unnið. Félagsráðgjafar koma að starfsemi meðferðargangsins 2A á Litla Hrauni með 

handleiðslu starfsmanna gangsins og með stuðningi við afplánunarfanga. Þegar fangar 

hefja afplánun taka fangaverðir innkomuskýrslu af þeim og í framhaldi fara þeir í viðtal 

við félagsráðgjafa. Meginmarkmið þess viðtals er að veita upplýsingar um fangelsiskerfið 

og taka stöðu á líðan fangans. Reynt er að undirbúa viðkomandi undir það tímabil sem er 

í vændum. Rætt er meðal annars um afplánunarferlið og hvað stendur viðkomandi til 

boða. Teknar eru upplýsingar um líðan hans og hvernig viðkomandi upplifir framkomu 

starfsfólks og samfanga og að auki um aðbúnað. Reynt er að draga úr kvíða viðkomandi, 

óvissu og vanlíðan. Þetta viðtal við félagsráðgjafann er eitt af mikilvægustu viðtölunum 

sem fara fram á afplánunartímabili fangans, vegna þess að hann fær miklar upplýsingar 

sem einnig auðveldar upplýsingaöflun fyrir fangelsiskerfið til þess að geta komið til móts 

við þarfir fangans. Jafnframt skapast mikilvæg gögn fyrir Fangelsismálastofnun varðandi 

ákvarðanir um vistun hans utan fangelsis eða um reynslulausn hans. Eftir þörfum er svo 

myndað stuðningsnet í kringum fangann. Það er mikilvægt að meðferðaráætlun sé gerð 

með öllum föngum. Þannig er hægt að styðja þá til þess að ná betri tökum á daglegu lífi 
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og ná markmiðum sínum varðandi vinnu, nám og reglusemi (Íris Eik Ólafsdóttir og 

Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

 

Reynslulausnareftirlit 

Einstaklingar á reynslulausn eru háðir umsjón og eftirliti frá Fangelsismálastofnun. 

Félagsráðgjafar fylgjast með þeim og aðstoða. Eftirlitið fer almennt fram hjá 

Fangelsismálastofnun í formi einstaklingsviðtala og/eða í gegnum síma. Markmiðið með 

viðtölum við þá sem eru á reynslulausn er sérstaklega að veita meðferð, stuðning, 

leiðbeiningar, aðhald og aðstoða þá við aðlögun út í samfélagið að nýju eftir að 

fangelsisvist lýkur sem og á reynslulausnartímabilinu. Hlutverk félagsráðgjafa er einnig að 

fylgjast með handtökum þessara einstaklinga. Ef til afskipta lögreglunnar kemur þá grípa 

félagsráðgjafar inn í og kalla viðkomandi til viðtals. Þeir fangar sem mælast hátt á 

áhættumati svo sem kynferðisafbrotamenn og ofbeldismenn þurfa mikinn og góðan 

stuðning sem og öflugt eftirlit á reynslulausnartímabilinu. Með þeim hætti er hægt að 

draga úr afbrotahegðun þessara einstaklinga. Einnig er mikilvægt að tryggja öruggt 

húsnæði fyrir viðkomandi, styrkja fjölskyldutengsl og tengja þá við viðeigandi stofnanir ef 

við á (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í hugmyndafræði um 

skilorðseftirlit eru sérstaklega þrjú hugtök sem standa upp úr og lýsa starfi fagfólks í vinnu 

með föngum á reynslulausnartímabili. Þessi þrjú hugtök eru mat, eftirlit og inngrip. 

Kjarninn með hugtökunum er verklagið sjálft í vinnu með föngum á reynslulausn. 

Hugtökin krefjast ákveðinnar fagkunnáttu og starfsemi sem kemur út sem samfelld 

þjónusta fyrir fangann. Hugtakið inngrip er þó víðasta merkingin og felur meðal annars í 

sér tilvísanir í aðra þjónustu. Hugtökin mat og eftirlit eru ofast í boði á staðnum þar sem 

starfsemi skilorðseftirlits fer fram (Burnett o.fl., 2007). 

 Í kafla 4  voru talin upp þau úrræði og hjálparmöguleikar í samfélaginu sem eru í 

boði fyrir fanga á reynslulausn. Starf félagsráðgjafa sem málstjóra felst í því að hafa 

heildarsýn yfir úrræðin og hafa samskipti við viðkomandi stofnanir eða einstaklinga. Í 

fyrsta lagi hugar félagsráðgjafi að húsnæðisleysi fangans. Oft geta þeir fengið gistirými í 

húsakynnum á vegum hins opinbera. Sem dæmi má nefna áfangaheimili. Í boði eru 

sérstakar húsaleigubætur og félagslegt húsnæði. Með því að fanginn hafi gistingu hjálpar 

það við jákvæðar breytingar hans. Reynt er að ná stjórn á fjármálum fangans og litið á 
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úrræði varðandi skuldir og lán (Burnett o.fl., 2007). Réttarfélagsráðgjafar veita 

framfærslu- og fjármálaráðgjöf til fanga, einstaklinga á reynslulausn, 

samfélagsþjónustuþegna og aðstandenda. Til að mynda gefa þeir leiðbeiningar og ráðgjöf 

varðandi framfærslu, skattaskýrslur, örorku, að fylla út tekjuupplýsingar og samskipti við 

fjármálastofnanir. Veitt er aðstoð við útfyllingu á umsóknum til Ráðgjafastofu um fjármál 

heimilanna ásamt því að skjólstæðingur fær aðstoð við að semja um skuldir (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Skoða þarf úrræði varðandi menntun fanga, 

þjálfun og atvinnu hans. Markmiðið er að auka þekkingu og færni hjá fanganum og að 

hann fái tækifæri til að mennta sig, fara í starfsþjálfun og fá atvinnu. Þar að auki er 

mikilvægt að huga að andlegri og líkamlegri heilsu fangans og finna úrlausnir varðandi 

vímuefnafíkn hans. Einnig að í boði séu meðferðir, til dæmis vímuefnameðferðir og 

innlögn á meðferðarheimili (Burnett o.fl., 2007). Með öflugu reynslulausnareftirliti og 

markvissum úrræðum í reynslulausn er hægt að draga verulega úr endurkomu 

einstaklinga í fangelsi (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Önnur verkefni 

Félagsráðgjafar starfa í meðferðarmálefnum fanga. Þeir sinna stuðningi við fanga á 

meðferðargangi á Litla-Hrauni og handleiðslu við starfsmenn gangsins. Félagsráðgjafar 

eru jafnframt í samvinnu og samskiptum við meðferðarstofnanir utan veggja fangelsins, 

til að mynda við Hlaðgerðarkot og SÁÁ. Þeir veita stuðning og leiðbeiningar vegna 

meðferðarmála til fanga, einstaklinga á reynslulausn og samfélagsþjónustuþega (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Félagsráðgjafar eru í samskiptum við fangelsin, í formi viðtala og ráðgjafa. 

Félagsráðgjafar fara reglulega í fangelsin og taka viðtöl við fangana. Í öllum fangelsunum 

eru biðlistar eftir viðtölum við félagsráðgjafa. Venjulega eru um 150 fangar sem afplána í 

fangelsum ríkisins og viðvera félagsráðgjafa á Litla-Hrauni er að lágmarki tveir dagar í 

viku. Viðvera félagsráðgjafa er að jafnaði einu sinni í viku í Kópavogsfangelsi og í 

Hegningarhúsinu. Á Kvíabryggju og í fangelsinu á Akureyri eru haldin námskeið tvisvar á 

ári ásamt því að viðtöl eru veitt, þess á milli fara þau fram í gegnum síma. Þær jákvæðu 

breytingar hafa orðið í þjónustu við fanga að félagsráðgjafar eru með regluleg viðtöl í 

fangelsunum. Þjónustan við fanga er því orðin mun samfelldari og skilvirkari frá upphafi 

afplánunar til loka reynslulausnar (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 
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Réttarfélagsráðgjafar veita að auki handleiðslu til fangavarða. Handleiðslan felst í 

umsjón, fræðslu og stuðningi en réttarfélagsráðgjafar þróa þar að auki námskeið fyrir 

fangaverði. Markmið í fangavörslu er að auka samskipti fangavarða og fanga og koma 

félagsráðgjafar að því að móta það starf. Félagsráðgjafar sinna jafnframt kennslu í 

Fangavarðaskólanum, til að mynda fræða þeir um meðferðar- og vistunaráætlun, hvernig 

taka eigi viðtal og almennt um samskipti við fanga, barnavernd, félagslega stöðu fanga og 

fræðsla um fíkn (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

Réttarfélagsráðgjafar eru í miklum samskiptum við barnaverndaryfirvöld vegna 

ungra afbrotamanna, afplánunarfanga, einstaklinga á reynslulausn og samfélagsþega. 

Sérstaklega er það í tengslum við meðferð og vistun. Ungir fangar eru stundum vistaðir á 

meðferðarheimilum ríkisins meðan á afplánun stendur og félagsráðgjafar koma að 

samskiptum við meðferðarheimilið og barnaverndarstarfsmenn á því tímabili. 

Félagsráðgjafar eru að auki í miklum samskiptum við félagsmálayfirvöld vegna mála, sem 

einstaklingar í afplánun, á reynslulausn og samfélagsþjónustuþegar hafa í vinnslu þar. 

Þeir aðstoða og veita ráðgjöf meðal annars varðandi umsóknir og áfrýjanir (Íris Eik 

Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).   

 

7. Framtíðarsýn og úrbætur 

Framtíðarsýn um störf félagsráðgjafa innan fangelsiskerfisins hér á landi nær til margra 

þátta. Í fyrsta lagi þyrfti að auka eftirlit með einstaklingum á reynslulausn. Auka þyrfti 

möguleikana á námskeiðshaldi fyrir afplánunarfanga og fyrir þá sem eru á reynslulausn. 

Auka þyrfti þjónustuna við aðstandendur og börn afbrotamanna svo sem í formi viðtala. 

Efla þyrfti verulega stuðning við fangaverði í formi handleiðslu og fræðslu. 

Félagsráðgjafar telja að nýta megi sáttamiðlun í ríkari mæli innan fangelsiskerfisins. 

Hagkvæmari úrræði þyrftu að vera til staðar varðandi úrræði til afplánunar, svo sem 

rafrænt eftirlit, slíkt úrræði myndi henta mörgum föngum (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010).  

Félagsráðgjafar hjá Fangelsismálastofnun ríkisins eru einungis tveir og hafa því 

mikið að gera. Vegna málafjölda er ekki hægt að sinna hverri meðferðaráætlun í 
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einstaklingsmálum til að ná fram viðunandi árangri hjá hverjum og einum. Varðandi 

skilorðseftirlit eru alls 145 einstaklingar sem eru undir sérstöku eftirliti en eðlilegt væri ef 

félasráðgjafi væri með um 35 einstaklinga. Því er ljóst að erfitt er að veita þann stuðning 

og það eftirlit sem ætlast er til (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Í skýrslu 

dómsmálaráðuneytisins um framtíðarrekstur fangelsisins að Litla-Hrauni árið 2007 er 

fjallað um að það þurfi að hlúa betur að aðstandendum fanga. Koma þyrfti á 

stuðningsneti við fjölskyldur fanga og bjóða þeim fræðslu um fangelsið þar sem fanginn 

er að hefja afplánun. Jafnframt ætti að vera boðið upp á viðtalstíma við starfsmann sem 

sér um meðferðar- og vistunaráætlun með fanganum. Einnig að aðstandendur fái kost á 

fjölskylduráðgjöf hjá Félagsráðgjafa. Fjölskylduviðtöl ættu að fara fram í 

heimsóknaraðstöðu fanga og vera utan heimsóknartímans (Dómsmálaráðuneytið, 2007). 

Veita þyrfti í ríkari mæli bæði einstaklings- og fjölskylduviðtöl og hópmeðferð. Langir 

biðlistar eru eftir viðtölum í fangelsunum. Félagsráðgjafar ná almennt ekki að anna 

eftirspurn vegna þess fjölda sem bíður eftir viðtölum. Mikil þörf er á að veita betri 

þjónustu til hvers og eins og draga úr málafjölda því um er að ræða mjög erfiðan og 

brotinn hóp í samfélaginu (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010).  

 

Samantekt og umræða 

Með þessari ritsmíð var ætlunin að varpa ljósi á hvaða stuðningi og þjónustu fangar eiga 

kost á í afplánun en þó sérstaklega á tímabili reynslulausnar. Jafnframt var markmiðið að 

fá innsýn í starf réttarfélagsráðgjafa innan fangelsiskerfisins hér á landi. Viðfangsefnið var 

eftirfarandi: Hvaða stuðningur og þjónusta er í boði fyrir afbrotamenn í fangelsi og á 

reynslulausn? Hvaða hugmyndafræði og leiðir notast réttarfélagsráðgjafi við í starfi með 

afbrotamönnum í refsivist? 

 Þegar dregnar eru saman niðurstöður ritgerðarinnar kemur í ljós að fangar 

hérlendis fá samfellda þjónustu frá upphafi refsivistar til loka reynslulausnar. Fangar fá 

aðstoð víða, til að mynda frá ýmsum stofnunum og félagasamtökum sem 

Fangelsismálastofnun er í samvinnu við. Fangar hafa möguleika á að afplána hluta 

refsingar í endurhæfingu eða meðferð (Fangelsismálastofnun ríkisins, e.d.-a.). Fangar sem 

sitja inni og á reynslulausn fá viðtöl og ráðgjöf hjá sérfræðingum, meðal annars er hægt 
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að fá ráðgjöf varðandi húsnæðis- og fjárhagsmál. Einnig er hægt að sækja um að vera á 

meðferðargangi 2A (Sigurjón Birgisson, 2009). Fangar geta sótt ýmis námskeið og fengið 

innlögn í vímuefnameðferð og/eða starfsendurhæfingu. Þeir geta jafnframt fengið að 

ljúka afplánun á áfangaheimilinu Vernd sem millilendingu út í samfélagið á ný (Vernd, 

e.d.-a.). Fangar á reynslulausn verða að uppfylla ákveðin skilyrði, meðal annars verða þeir 

að stunda vinnu, nám eða vera í áfengis- og vímuefnameðferð. Þjónusta og stuðningur 

sem fangar eiga kost á er því margvíslegur og nær til flestra þátta sem tengjast 

einstaklingnum og fjölskyldu hans. Grunnhugmyndin er ávallt sú að undirbúa fanga og 

hjálpa þeim við að aðlagast samfélaginu á ný eftir refsidvöl. Meginmarkmið með 

starfsemi Fangelsismálastofnunar og starfi félagsráðgjafans felst í því að draga úr tíðni á 

endurkomum í fangelsi. Stefna þeirra er jafnframt sú að fangar takist á við vandamál sín 

(Valtýr Sigurðsson, 2004; Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). Ljóst er að 

starfsemin er mikilvæg því verið er að styðja fólk með langvarandi félagslegan vanda 

meðal annars vegna vímuefnaneyslu. Mikilvægt þykir að fyrrverandi fangar fái tækifæri til 

þátttöku á atvinnumarkaði eða að þeir fari í nám. Fagaðilar leitast við að bæta lífsskilyrði 

og fjárhagslegt sjálfstæði viðkomandi (Erla Björg Sigurðardóttir, 2007).  

 Burnett (2007) bendir á að áhersla er lögð á að félagsráðgjafar nálgist skjólstæðinga 

sína í hlutverki málstjóra. Aðferð málstjórans felst í því að hafa heildarsýn yfir líf fangans 

og tengja hann við viðeigandi stofnanir og úrræði, og samhliða því veitir hann stuðning, 

ráðgjöf og meðferð. Starf félagsráðgjafans er því margbreytilegt og gegnir ákveðnu 

lykilhlutverki í ferli afplánunar. Starf félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar felst 

sérstaklega í að sinna meðferðar- og vistunaráætlun fanga og hins vegar að sinna 

skilorðseftirliti þegar fangar eru á reynslulausn (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug 

Birgisdóttir, 2010). Aðstoðin frá félagsráðgjafanum felst í að leysa vandamálin og er alltaf 

í formi sjálfsstyrkingar og sjálfshjálpar (Sigurlaug Hauksdóttir, 2006). Samkvæmt Sigrúnu 

Júlíusdóttur (2006) leggur félagsráðgjafi mikla áherslu á samskipti og leiðir innan og milli 

kerfa. Heildarsýn hans myndar tengsl milli samfélagsins, þjónustustofnunar og 

skjólstæðings. Óviðunandi er að biðtími myndist í þjónustu við fanga en það gerist því 

félagsráðgjafar Fangelsismálastofnunar eru aðeins tveir en skjólstæðingahópur þeirra er 

mjög stór. Vegna málafjölda er ekki hægt að sinna hverri meðferðaráætlun í 
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einstaklingsmálum til að ná fram æskilegum árangri. Miklir biðlistar eru eftir þjónustu 

vegna þessa (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

 Námskeiðin sem fangar eiga kost á að sækja byggja á hugrænni atferlismeðferð og 

virðist það bera góðan árangur. Frá áramótum hefur verið í boði námskeið fyrir fanga 

með athyglisbrest og ofvirkni (Sigrún Ólafsdóttir, munnleg heimild 12. Apríl 2010). 

Mikilvægt er að hafa margvísleg námskeið sem henta hverjum og einum einstaklingi. 

Ljóst er að það skiptir einnig máli að huga að fjölskyldu fangans, því með markvissum 

fjölskyldustuðningi er hægt að draga verulega úr líkindum á því að fanginn brjóti aftur af 

sér að lokinni refsivist  (Steinunn Bergmann, 2007). Í afplánun og á reynslulausn er lögð 

áhersla á að fanginn nái heildartökum á lífi sínu með fjölskyldu sinni (Burnett o.fl., 2007). 

Starf félagsráðgjafa Fangelsismálastofnunar með föngum er að leitast við að efla tengsl 

þeirra við fjölskyldur. Jafnframt veita félagsráðgjafarnir ráðgjöf og stuðning við 

aðstandendur fanga. Nauðsynlegt þykir að auka þjónustuna við aðstandendur og börn 

fanga með því að veita þeim viðtöl (Íris Eik Ólafsdóttir og Snjólaug Birgisdóttir, 2010). 

Vegna málafjölda er því erfitt að sinna aðstandendum eins og nauðsynlegt þykir vegna 

manneklu á félagsráðgjöfum.  

Áhugavert er að 82% þátttakenda í rannsókn Írisar Eikar Ólafsdóttur (2010) töldu 

markmið með fangelsi vera að þjálfa, mennta og veita einstaklingum ráðgjöf svo þeir yrðu 

löghlýðnir borgarar af afplánun lokinni. Stór hópur fólks virðist því vera meðvitaður um 

þau markmið sem afplánun í fangelsi felur í sér hérlendis.  
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Lokaorð 

Ljóst er að markviss uppbygging og endurhæfing fanga í afplánun og á reynslulausn vegur 

þungt þegar horft er til tíðni endurkomu þeirra í fangelsi. Flestir þegnar samfélagsins hafa 

þær væntingar til réttarkerfisins að fangar komi að lokinni refsidvöl út sem virkir 

þjóðfélagsþegnar. Útskrifaður skjólstæðingur sem fengið hefur markvissa endurhæfingu 

og meðferð í fangelsi styrkir samfélag okkar. Starf réttarfélagsráðgjafans gegnir 

mikilvægu hlutverki í samfelldri þjónustu við dómþola og er mikilvægt fyrir íslenskt 

samfélag. Starf félagsráðgjafa hefur eflst undanfarin ár hjá Fangelsismálastofnun ríkisins 

og ekki er vanþörf á. Heildarsýn réttarfélagsráðgjafa nýtist vel með skjólstæðingum því 

þeir þurfa oft á mörgum úrræðum að halda, til að mynda bæði frá heilbrigðisstofnunum 

og félagsþjónustu. Nálgun þeirra á viðfangsefni skjólstæðinga er mjög margvísleg því 

félagsráðgjafar hafa í starfi sínu mikil samskipti við stofnanir og aðila sem koma að 

málefnum fanga.  

 Málefni fanga og aðstandenda þeirra eru mikilvæg því þetta er hópur sem oft vill 

gleymast. Fordóma og vanþekkingar gætir oft í þeirra garð. Ljóst er að við viljum að 

fanginn komi út úr kerfinu og í samfélagið sem virkur og löghlýðinn þjóðfélagsþegn. Til að 

svo sé er mikilvægt að finna lausn á vanda tengdum vímuefnum, atvinnuleysi, 

húsnæðisleysi og að efla hann í félagslegum tengslum. Allir þessir þættir stuðla að 

fækkun afbrota í samfélaginu. Hlutverk félagsráðgjafans er að reyna að finna úrræði sem 

vinnur að uppbyggingu og styrk fangans til þess að sporna við að fyrrverandi fangar brjóti 

aftur af sér, starf hans miðar að endurhæfingu fanga. Að mati höfundar þyrfti að vekja 

meiri athygli á málefnum fanga og koma jafnframt á móts við manneklu á sviði 

réttarfélagsráðgjafa svo að það myndist ekki langur biðtími í þjónustu við fanga. 

Mikilvægt er að leggja áherslu á að það myndist ekki þetta rof í þjónustu við fanga. Þeir 

þurfa oft að bíða lengi eftir að fá viðtal og þar af leiðandi eftir öðrum úrræðum. Það 

verður að teljast brýnt að þjónustan sé samfelld og alltaf til staðar þegar þörf er á. 

Jafnframt skiptir miklu máli að fyrrverandi fangar geti leitað sér áframhaldandi aðstoðar 

og eftirfylgni þegar þeir hafa lokið reynslulausn.  
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